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اجراى طرح اصالح و توسعه خطوط پردازش 
زباله در اصفهان

گروه شهرستانها: مدير كارخانه توليد كود آلى شهردارى اصفهان از اجراى 
ــن كارخانه به منظور  ــماند تر در اي ــعه خطوط پردازش پس طرح اصالح و توس
ــاده و راحت تر كردن كار براى نيروى انسانى و همچنين افزايش بهره ورى در  س
ــال  ــمى با بيان اينكه اين طرح تا دى ماه امس اين كارخانه خبر داد.  مجيد قاس
ــرد: در اين طرح، طول  ــود، اظهار ك بر روى 4 خط پردازش مواد اجرايى مى ش
ــرعت عبور پسماندها از روى نوارها جهت جداسازى  نوارهاى نقاله افزايش و س
ــرايط  ــازى مواد در ش بهتر، كاهش پيدا مى كند. وى ادامه داد: هر ميزان جداس
ــود، بهره ورى كار افزايش پيدا مى كند. مدير كارخانه توليد كود  بهترى انجام ش
ــهردارى اصفهان افزود: همزمان با اجراى طرح اصالح و پردازش خطوط  آلى ش
ــماندها، طرح تصفيه پساب انسانى و صنعتى اين كارخانه در راستاى اجراى  پس

طرح هاى زيست محيطى اجرا مى شود. 

فوالدمباركه با ظرفيت توليد 11ميليون تن آهن 
اسفنجي، بزرگترين توليدكننده جهان

ــال 95 با  ــتين گردهمايي مديران ايميدرو در س گروه شهرسـتانها: نخس
ــم انداز معدن و صنايع معدني در اقتصادمقاومتي» به  محوريت «برنامه ها و چش
ــبحاني گفت: شركت فوالدمباركه  ميزباني فوالد مباركه برگزار گرديد. بهرام س
ــمال آفريقا  ــاي فوالدي تخت در خاورميانه و ش ــن توليدكننده ورق ه بزرگتري
ــهم بيش از 50 درصدي در كشور و 22 درصدي در خاورميانه و  ــت كه با س اس
ــمال آفريقا توانسته بخش عمده اي از نياز بازار داخل و خارج را تأمين نمايد.  ش
مديرعامل فوالدمباركه ، فوالدمباركه را بزرگترين توليدكننده آهن اسفنجي در 
ــد و افزود: ارزش فعلي  ــال خوان ــان با ظرفيت بيش از 11ميليون تن در س جه
گروه فوالدمباركه معادل 200 هزار ميليارد ريال است كه به عنوان بزرگ ترين 
شركت بورسي نيز شناخته شده است و توانسته سهم يك درصدي توليد ناخالص 
داخلي و سهم 5 درصدي در توليد ناخالص ملي در بخش صنعت را از آن خود 
نمايد. وى ، اين شركت را تنها شركت فوالدي خواند كه به صورت زنجيره اي از 
سنگ معدن تا محصول نهايي در حال فعاليت است و افزود: فعاليت هاي متعدد 
ــا برخي از مهمترين  ــگاه صنعتي صورت گرفته ام ــي تاكنون در اين بن و مهم
ــان فوالدمباركه به  ــدت اخير با همكاري و همدلي كاركن ــي كه در م فعاليتهاي
ــت يافتيم را مي توان چنين برشمرد: توسعه سبد محصوالت در راستاي  آن دس
پاسخگويي به نياز خودروسازان و صنايع نفت و گاز در محيط هاي ترش و شيرين 
و همچنين اجراي طرحهاي توسعه با ساخت و بهره برداري واحدهاي فوالدسازي 
مانند هرمزگان، فوالدسپيد دشت و ... البته در همين راستا توسعه ظرفيت هاي 
ــفر رييس محترم جمهور به رم  ــه قرارداد در س ــروه فوالدمباركه با امضاي س گ
ــت و خط دوم نورد گرم از ديگر  ــامل توسعه فوالدهرمزگان، فوالدسپيد دش ش

فعاليت هاي مهمي است كه در فوالدمباركه محقق گرديده است.

سه قنات اصفهان ثبت جهانى مى شود
ــتان اصفهان گفت:  ــگرى اس ــتى و گردش مديركل ميراث فرهنگى صنايع دس
ــجد امام (ره) شايد كند و مورد قبول نباشد،  ــرعت مرمت عالى قاپو و گنبد مس س
ــكل معنا دارى پيش رونده است. به گزارش  ــده عظيم و به ش اما كارهاى انجام ش
ــنبه در مراسم هفته ميراث فرهنگى و روز  ــنا، فريدون الهيارى شامگاه سه ش ايس
موزه در عمارت چهلستون، با اشاره به اينكه ميراث فرهنگى پشتوانه گذشته يك 
ــور است، اظهار كرد: ميراث فرهنگى سند هويتى ما است و ميراث اين كشور  كش
ــنامه فرهنگ ايران محسوب مى شود. الهيارى تاكيد كرد: سه قنات اصفهان  شناس
در تيرماه سال جارى براى ثبت جهانى شدن كانديدا هستند و ثبت جهانى خواهند 
ــد كه با ثبت آن ها اصفهان پنج اثر ثبت جهانى خواهد داشت و 1800 اثر ثبت  ش

ملى و اين يعنى ظرفيت عظيم در مركز ايران اسالمى كه بايد از آن استفاده كرد.

آمار نگران كننده از افزايش آتش سوزى 
درختان و باغستان هاى قزوين

ــازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى قزوين از افزايش   مديرعامل س
ــهر  ــتان هاى ش تعداد عمليات اطفاء حريق مربوط به درختان، علفزار ها و باغس
قزوين و مخاطرات زيست محيطى و درنتيجه آسيب رسيدن به اموال عمومى خبر 
ــازمان آتش نشانى و خدمات  ــنا، به نقل از روابط عمومى  س داد. به گزارش ايس
ــا بيان اينكه درصد قابل توجهى از  ــهردارى قزوين، ابوالفضل ذوالقدر  ب ايمنى ش
حريق ها را آتش سوزى علفزار تشكيل مى دهد، اظهار كرد: بيشترين علت وقوع 
آتش سوزى در علفزارها عامل انسانى بوده است. وى تصريح كرد: عوامل انسانى 
به دو شكل در آتش سوزى علفزار نقش دارند، عده اى به صورت تعمدى به داليل 
مختلف ازجمله از بين بردن علف هاى هرز مجاور باغ ها و مناطق مسكونى اقدام 
ــه دليل بى احتياطى با پرت  ــه آتش زدن علفزار مى كنند و عده اى ديگر نيز ب ب
ــيگار روشن و يا ساير اجسام نيمه سوخته بر روى علفزارها موجبات  كردن ته س
ــانى در وقوع  وقوع حريق را فراهم مى كنند. ذوالقدر با تأكيد بر نقش عامل انس
حريق علفزار و درختان اضافه كرد: اكثر آتش سوزى هاى علفزار، درختان و باغ ها 
ــهرى اتفاق مى افتد كه درنتيجه شاهد آسيب  ــكونى ش در مجاورت مناطق مس
ــهروندان نظير اتومبيل و منازل بوده ايم. مديرعامل  ــيدن به اموال عمومى ش رس
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى قزوين خاطرنشان كرد: نيروهاى 
عملياتى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى قزوين به طور ميانگين 
ــوزى علفزارها و باغات را اطفاء مى كنند. اين  روزانه بيش از 10 عمليات آتش س
ــاره به بارندگى هاى اخير و احتمال افزايش اين تعداد آتش سوزى  مسئول با اش
ــت تا همكارى الزم درباره رعايت موارد ايمنى را با سازمان  ــهروندان خواس از ش
ــانى و خدمات ايمنى شهردارى قزوين داشته باشند. وى يادآور شد: در  آتش نش
ــوزى هاى علف هاى هرز، باغات، مزارع، 462  ــال 1393 مجموع آمار آتش س س
مورد گزارش  شده  كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته تعداد 714 مورد 

بوده كه نشان از افزايش 54 درصدى در اين حوزه است.

كمبود 200 نفر نيروى بهداشت 
در مدارس مازندران

ــتان مازندران  ــالمت اداره كل آموزش و پرورش اس معاون تربيت بدنى و س
ــك با كسرى 200 نفر در حوزه  گفت: با وجود فعاليت 199 مراقب و 155 پزش
بهداشت مدارس مازندران مواجه هستيم. به گزارش ايسنا، سيد على ساداتى در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: امسال در سطح مدارس استان فعاليت هاى فرهنگى 
ــام فعاليت ها بر محور خودمراقبتى و ارتباط موثر با دانش آموزان  رخ داده و تم
ــاره به اينكه در برنامه آموزش سال جارى كالس هاى  شكل مى گيرد. وى با اش
آموزشى مهارت زندگى و فرزندپرورى برگزار شده است، افزود: واحد پيشگيرى 
ــت و سالمت برنامه هاى  ــيب هاى اجتماعى در ارتباط با دو موضوع بهداش از آس
ــتان مازندران از  ــالمت اس ــت اجرا دارد. معاون تربيت بدنى و س مهمى در دس
ــتايى توسط به ورزان و در مدارس شهرى  ــالمت در مدارس روس اجراى طرح س
ــتان خبر داد و يكى از مباحث سالمت را صبحانه سالم  ــط پزشكان در اس توس
ــت ياران در مدارس عنوان كرد و گفت: در  براى دانش آموزان و آموزش بهداش
ــطح شهر و روستا معاينه دانش آموزان انجام مى شود. مدارس«برخوردار» در س

ــتان خبر داد و گفت: در استان  ــاداتى از وجود بيش از 4000 مدرسه در اس س
مازندران 9000 كارشناس مستقل بهداشتى و سالمت مستقر است.

كشاورزان شناسنامه دار كردن مزارع را جدى بگيرند
ــاورزى شهرستان همدان با تأكيد بر شناسنامه دارشدن مزارع  مديرجهادكش
ــود چرا كه  ــنامه دار كردن مزارع بايد جدى گرفته ش ــاورزى، گفت: شناس كش
ــاورزى را به  ــاورزان براى فروش محصوالت خود بايد معرفى نامه جهادكش كش
مراكز خريد ارائه دهند. به گزارش ايسنا،«جواد رشيدى» چهارشنبه 5 خرداد در 
ــاورزى همدان، اظهار كرد: از ابتداى  كارگروه امور اقتصادى وتوليدى بخش كش
ــنامه دار كردن مزارع خود  ــاورزان اعالم شده كه براى شناس ــت به كش آغاز كش
اقدام كرده و معرفى نامه را از جهادكشاورزى دريافت كنند. وى با اشاره به اينكه 
نقشه بردارى هشت هزار هكتار از اراضى كشاورزى شهرستان همدان انجام شده 
ــنامه دار كردن مزارع و اعطاى معرفى نامه به كشاورزان  است، تأكيد كرد: شناس

براى خريد تضمينى گندم در راستاى حذف دالالن صورت مى گيرد.

ــاورزى لرستان گفت: در كشور   رئيس سازمان جهاد كش
ــيميايى  ــاى فيزيكى و ش ــه لحاظ ويژگى ه ــاى ما ب خاك ه

وضعيت نگران كننده اى دارند.
ــنا، با بيان اينكه  دكتر عبدالرضا بازدار در گفت وگو با ايس
ــور در كنار افزايش توليد محقق مى شود،  امنيت غذايى كش
ــك و نيمه خشك بوده و وضعيت  ــورى خش افزود: ايران كش
بارندگى آن يك سوم متوسط جهانى است. همچنين ميزان 
ــوده و اين در  ــورم جهانى ب ــورمان 3 برابر ن ــر در كش تبخي
ــا 10 برابر تبخير و تعرق  ــت كه در بعضى نقاط آن ت حاليس

صورت مى گيرد.
ــرد و گفت:  ــاره ك ــور اش ــه وضعيت خاك هاى كش وى ب
ــور به جز نقطه محدودى در  ــفانه عمده خاك هاى كش متأس
شمال از نوع شور و قليايى هستند و با محدوديت توليد خيلى 

از محصوالت كشاورزى روبرو هستيم.
ــاظ ويژگى هاى  ــان اينكه خاك هاى ما به لح ــازدار با بي ب
فيزيكى و شيميايى وضعيت نگران كننده اى دارند، اظهار كرد: 
ــور به ازاى هر مترمكعب مصرف آب يك كيلو تا 800  در كش
ــت كه در دنيا اين  گرم توليد محصول داريم و اين در حاليس

رقم حدود 1/6 كيلوگرم است.
ــاورزى لرستان با بيان اينكه در  رئيس سازمان جهاد كش
ــعه افقى را در كشور دنبال  ــاورزى توس توليد محصوالت كش
مى كنيم، اضافه كرد: هيچ راهى براى جايگزينى آب در توليد 
ــاورزى نداريم، اما مى توان با مديريت صحيح  محصوالت كش
مصرف، راندمان توليد را باال ببريم. وى با بيان اينكه دولت تا 
به حال در زمينه مديريت آب در محصوالت كشاورزى خوب 
ــت، تصريح كرد: با محدوديت هايى كه در منابع  كار كرده اس
داريم، اگر هوشمندانه توليد نكنيم، وضعيت خوبى نخواهيم 

داشت و به ناچار طبيعت، ما را ملزم به توليد خاص مى كند.
بازدار با اشاره به اينكه اگر قابليت و ظرفيت ها را نشناسيم 
ــه محصول خاص بيشتر نمى توانيم توليد كنيم،  تنها دو يا س
افزود: با مديريت هوشمندانه در درازمدت مى توانيم ظرفيت 

خوبى را در توليد ايجاد كنيم.
اين مسئول ميزان اراضى زراعى استان را 870 هزار هكتار 
دانست و خاطرنشان كرد: از اين ميزان تنها حدود 185 هزار 
هكتار آن آبى بوده و مابقى كه حدود 75 درصد است شامل 
اراضى ديم مى شود. همچنين ميزان بارندگى در استان 530 
ــتيم كه  ــت و داراى پراكندگى بارش زيادى هس ميلى متر اس

بايد اين نوسانات را مديريت كنيم.
ــع و برنامه ريزى  ــا مديريت صحيح مناب ــه داد: ب وى ادام
ــيم كه  مى توانيم به توليد خوب و حجم قابل مالحظه اى برس
اگر نتوانيم اين كار را بكنيم دچار آسيب زيادى خواهيم شد.

ــات را فرصتى براى تحقق  ــازدار برگزارى همايش حبوب ب
ــعار سال دانست و گفت: در استان ايالم با همين وضعيتى  ش
كه در لرستان است توانسته ايم يافته ها و ايده هاى محققين و 

متخصصين را براى افزايش بهره بردارى به كار بگيريم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى لرستان تصريح كرد: كاشت 
ــائل خاص اين  حبوبات مى تواند در بحث گندم خيلى از مس

ــد، چراكه خاك هاى ما به لحاظ مواد  محصول را بهبود ببخش
آلى شرايط خوبى ندارند و نبود آن باعث ايجاد تنش در خاك 

مى شود. حبوبات در تأمين مواد آلى مفيد و موثر هستند.
ــو ازت به حدود  ــور هر كيل ــان كرد: در كش وى خاطرنش
ــود و اين در  ــك تبديل مى ش 40 درصد پروتئين و ماده خش
ــان اين مقدار 80 درصد  ــت كه در خيلى از نقاط جه حاليس
است. بازدار با اشاره به اينكه در حال حاضر به تمام آيتم هاى 
ــفانه  ــود، بيان كرد: متأس ــت به غير از خاك توجه مى ش كش
ــاك دارد مورد بى توجهى قرار  ــم اهميت زيادى كه خ عليرغ
مى گيرد و تمام توجه ها به مقوله آب است. حبوبات مى توانند 

در بهره ورى خاك به ما كمك شايانى كنند.
ــد: با نگاه به سطح توسعه حبوبات  ــئول يادآور ش اين مس
ــطح زيركشت  ــور مى بينيم كه از 820 هزار هكتار س در كش
ــزار هكتار آن را به خود  ــتان حدود 150 ه اين محصول لرس
اختصاص داده است و اين آمار سهم 16/7 درصدى استان را 

در كشت حبوبات كشور نشان مى دهد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى لرستان خاطرنشان كرد: در 
توليد پروتئين دامى محدوديت داريم، چراكه مشكل ما توليد 
ــا جايگزينى پروتئين  ــت. در حالى كه مى توانيم ب علوفه اس

گياهى به جاى گوشت اين كمبود را جبران كنيم.
ــا فروردين  ــتان از آذر ت ــا را در اس ــازدار عمده بارش ه ب
ــت و افزود: بايد در اين مناطق با مديريت صحيح منابع  دانس
ــم. همچنين ما در  ــا بهره كافى را ببري ــا از آنه آب و بارش ه

مكانيزاسيون ضعيف هستيم كه بايد آن را ارتقا دهيم.
وى بيان كرد: ظرفيت بااليى از متخصصين كشاورزى در 
كشور داريم كه بايد از آنها جهت توسعه پايدار مقوله غذايى و 

توليد كافى به اندازه ظرفيت اكولوژيكى استفاده كنيم.

 رئيس سازمان جهاد كشاورزى لرستان:

 وضعيت خاك در كشور نگران كننده است

ــت و  ــاى متعددى درگير اس ــا بحران ه ــج گرگان ب خلي
مسئوالن معتقدند اگر اقدام فورى انجام نشود در كمتر از يك 
ــه خليجى به جا نمى ماند و با تكرار فاجعه درياچه اروميه  ده

رو به رو خواهيم شد.
ــرگان يكى از  ــج 4000 هكتارى گ ــه گزارش مهر، خلي ب
بزرگترين مخازن آب شيرين متصل به درياى مازندران است 
ــداران در بزرگترين درياچه  ــيارى از جان ــداوم زندگى بس و ت
ــت. خليجى كه  ــته اس زمين به اتصال اين خليج با دريا وابس
ــت و پنجه نرم مى كند و فعاالن  حاال با مشكالت متعدد دس
ــت معتقدند كه با ادامه روند كنونى  ــئوالن محيط زيس و مس
ــرى از درياچه  ــخه ديگ ــت به زودى تبديل به نس ممكن اس

اروميه شود.
مديركل محيط زيست استان گلستان در اين باره به مهر 
ــل ورود آب از درياى  ــه خليج گرگان كه مح مى گويد: دهان

مازندران است به شدت دچار مشكل است.
ــماعيل مهاجر توضيح مى دهد: عمق خليج گرگان كه  اس
در نقاط عميق به حداكثر 3 متر مى رسيد اكنون در اثر رژيم 
ــت و به  ــوبگذارى به يك و نيم متر كاهش پيدا كرده اس رس

همين دليل به سرعت به سمت نابودى پيش مى رود.
ــد و  ــته باش ــه گفته وى چنانچه روند كنونى ادامه داش ب
كارهاى عاجل و فورى انجام نشود خليج گرگان نيز سرنوشتى 

همچون درياچه اروميه پيدا خواهد كرد.
ــر تصريح مى كند: اگر همين روال تغييرات اقليمى و  مهاج
ــم در كمتر از  ــه پيدا كند، فكر مى كن ــروى آب دريا ادام پس
ــرگان را خليج ناميد و به يك  ــك دهه ديگر نتوان خليج گ ي
درياچه ماندابى تبديل خواهد شد كه خودش منشاء بسيارى 

از بيمارى ها مى شود.
آب خليج گرگان كم و آلوده شده است

ــدران به مهر  ــتان مازن ــت در اس ــك فعال محيط زيس ي
ــى كه  مى گويد: اهميت تاالب ميانكاله و خليج گرگان بر كس
اطالعات اوليه اى از محيط زيست داشته باشد پوشيده نيست. 
ــيرين متصل به  ــى از بزرگترين مخازن آب ش اين تاالب يك
درياى خزر بوده و هست و به دليل شكل خاص جغرافيايى و 
اكوسيستم خاصى كه دارد محل زادآورى بسيارى از گونه هاى 

استخوانى و غضروفى درياى خزر است.
ــورى تصريح مى كند: اگر ارتباط خليج گرگان با  حر منص
درياى مازندران به واسطه كانال چپاقلى به هر دليلى محدودتر 
ــتم درياى خزر تأثير به  ــته شود قطعاً روى اكوسيس از گذش
ــت چون خليج گرگان يكى از زادگاه هاى  سزايى خواهد داش

اصلى خانواده هايى از ماهيان استخوانى و غضروفى است.
ــن خليج و تاالب بر  ــددى را در تهديد اي ــل متع وى عوام
ــمرد: تمامى رودخانه هاى جنوب درياى مازندران كه از  مى ش
ــرقى، البرز مركزى و البرز غربى به درياى  ــت البرز ش باالدس
ــد و نهايتاً به دريا  ــدران يا تاالب هاى اطراف آن مى رفتن مازن

مى رسيدند اكنون با كاهش جدى ورودى آب مواجهند.
ــدن  ــل آرام آرام ارزان ش ــال قب ــه وى از 15 س ــه گفت ب
ــاى باغى مثل مركبات و از بين رفتن باغ هاى مركبات  گونه ه
ــاليزار، توسعه 900  ــواحل اين دريا و تبديل آن ها به ش در س

ــته است. ديدبان طبيعت  كيلومترى برنج كارى را در پى داش
ــت كه بايد اطرافش چند  ميانكاله مى گويد: برنج گونه اى اس
ــد و اين آب به دليل عمق كم  ــانتيمتر آب روى خاك باش س
ــيار زياد به راحتى تبخير مى شود و به جاى  و گستردگى بس
ــد و زندگى  ــا و تاالب ها و نهايتاً دريا برس ــه به رودخانه ه آنك
ــفانه ميزان قابل  ــه بزرگترين درياچه دنيا برگرداند متأس را ب
ــد هم به دليلى  ــود و آنچه باقى مى مان توجهى تبخير مى ش
ــموم و كودهاى شيميايى مملو از  ــتفاده بسيار جدى از س اس
ــموم و مواد شميايى است كه وارد تاالب  فلزات سنگين و س
مى شود و خودش مى تواند به جاى زندگى بخشى، زندگى را 
از تاالب ها بگيرد. مديركل محيط زيست استان گلستان اين 
ــوع را تأييد كرده و اضافه مى كند: فاضالب هاى خانگى،  موض
صنعتى و كشاورزى، چه از طرف مازندران و چه گلستان، در 
خليج خالى مى شود كه قسمت اعظم آن تصفيه نشده است. 
افزايش آلودگى ها باعث مى شود كه آلودگى آب دريا به شدت 
باالتر برود و عالوه بر ميزان تبخير شورى آب خليج و درياى 

خزر به شدت افزايش پيدا كند.
ــرگان يك دهانه ورودى  مهاجر توضيح مى دهد: خليج گ
ــك كانال خروجى  ــرى در كانال چپاقلى دارد و ي 1700 مت
ــود آب در خليج يك جريان  ــه نام خوزينى كه باعث مى ش ب
ــد. جهت چرخش آب در خود  ــاعتگرد پيدا كن گردش آب س
ــت و وجود كانال خوزينى باعث  درياى خزر پادساعتگرد اس
مى شد تجمع رسوبات در خليج گرگان به طور طبيعى كمتر 
اتفاق بيفتد. به گفته وى 95 درصد ورودى آب درياى خزر از 
رودخانه ولگاست كه در روسيه قرار دارد و در سال هاى اخير 
ــد و كانال هاى متعدد جريان ورودى آب  ــاخت س به دليل س
ــت. تغييرات  ــده اس اين رودخانه به درياى خزر خيلى كم ش

اقليمى هم پسروى آب درياى خزر را تشديد كرده است.
ــيب درياى خزر هم از غرب به  مهاجر تصريح مى كند: ش
ــرق به سمت استان گلستان است و به همين دليل خليج  ش
ــت. اگرچه  گرگان محل تخم ريزى ماهيان خاويارى بوده اس

روى تغييرات اقليمى و تأثير احداث بنادر و ميزان رسوبى كه 
ــخصى انجام نشده ولى تأثير  مى تواند انتقال دهد تحقيق مش
مشهودى داشته است. به همين دليل در ساليان اخير شدت 
رسوب گذارى بيشتر شده و رسوب گيرى باال در دهانه خليج 
ــى آب ورودى از درياى خزر را دچار  ــرگان در كانال چپاقل گ

مشكل كرده است.
يك پنجم حجم تاالب خشك شده است

ــرز را نيز به  ــايش خاك در الب حر منصورى موضوع فرس
ــعه كشاورزى و فشار  ــكالت خليج اضافه مى كند: با توس مش
ــش گياهى  به جنگل هاى هيركانى به دليل از بين رفتن پوش
ــت فرسايش خاك بسيار زياد شده و اين  و جنگل هاى باالدس
ــيالب نهايتاً به تاالب ها و درياى مازندران  خاك به صورت س
ــاعتگرد آب در جنوب درياى مازندران  مى ريزد. جريان پادس
ــرد و جزيره هاى  ــج گرگان مى ب ــوب را به خلي همه اين رس
رسوبى را در كنار جزيره آشوراده مى سازد. يعنى دقيقاً جايى 
ــته  كه بايد تاالب ميانكاله يا خليج گرگان با دريا ارتباط داش
ــدن رفت و آمد آب به  ــد و اين موضوع باعث محدود ش باش
ــود. اين فعال محيط زيست با بيان اينكه احوال  تاالب مى ش
ــتخوار  ــتاندار و گوش درياى مازندران را بايد از بزرگترين پس
ــيد، توضيح مى دهد: فوك خزرى بزرگترين  درياى خزر پرس
پستاندار و شكارچى درياى خزر است. به اين جانوران كه در 
ــتند انديكاتور مى گويند چون مى توانند  راس هرم غذايى هس
آلودگى ها را نشان بدهند. آزمايش هاى انجام شده شاهد اين 
مدعاست كه فشار بسيار بسيار جدى هم از راه آلودگى و هم 
ــتى در بزرگترين درياچه دنيا وجود  ــش آب و تنوع زيس كاه
ــته جمعيت 3 ميليونى فوك خزرى  ــال گذش دارد. در 10 س
به 70 هزار رسيده است و اين يك كاهش بسيار جدى است 
كه منطقه را تهديد مى كند. به گفته وى چيزى كه در كوتاه 
ــت كه  ــه طور جدى تهديد مى كند آن اس ــدت منطقه را ب م
تمام خروجى هاى شاليزارها و استخرهاى پرورش ماهى كه از 
مواد شيميايى استفاده مى كنند وارد تاالب مى شوند و محيط 

نسبتاً بسته تاالب تجمع فلزات سنگين و مواد شيميايى را در 
آن باعث مى شود. به همين ميزان شاهديم كه حضور كپور و 

ماهى هاى ديگر در تاالب كاهش پيدا كرده است.
ــايگى مردم و  ــه مى دهد: خليج گرگان در همس وى ادام
شاليزارها يا استخرهاى پرورش ماهى و زمين هاى كشاورزى 
ــت و كنترل كافى روى اين موضوع وجود ندارد. متأسفانه  اس
ــكارچيان به منطقه خيلى خيلى  با كاهش آب تاالب ورود ش
جدى شده و هرچند كه در يكى دو سال گذشته تالش بسيار 
زيادى براى كنترل منطقه انجام شده اما منطقه به طور جدى 

از صيد و شكار غيرقانونى رنج مى برد.
ــال حاضر يك پنجم  ــورى تصريح مى كند كه در ح منص
حجم تاالب در 10 سال گذشته خشك شده است و اين روند 

از سمت غرب در حال رشد است.
ــيرين به  ــد: ورودى اختصاصى آب ش وى توضيح مى ده
ــو از شرق خليج گرگان است كه  تاالب، يكى رودخانه آق س
ــم گذارى ميزان  ــت. دليل اين اس ــياه اس معنى نام آن آب س
ــل توجه ماهى كولمه و زادآورى آن ها در اين رودخانه آب  قاب
شيرين بوده اما در حال حاضر آن قدر آب كم است كه تقريباً 
ــو نمى بينيم. ديگر  ــود گفت هيچ جاندارى را در آق س مى ش
ــمت غرب شيخان لپو يا  ــيرين تاالب هم از س ورودى  آب ش
تاالب پلنگان بوده است كه در مجموعه ميانكاله ثبت شده و 
اين ورودى آب شيرين به دليل استفاده كشاورزى و كشيدن 
ــده و اين موضوع  ــيار محدود ش راه آهن به بندر اميرآباد بس

مى تواند معضلى جدى را براى منطقه ايجاد كند.
ــتان در توضيح  ــتان گلس ــت اس ــط زيس ــركل محي مدي
ــرگان مى گويد: بايد برنامه هايى را  راهكارهاى نجات خليج گ
ــتان مازندران و استان  ــطح ملى و هم در سطح اس هم در س

گلستان در پيش بگيريم تا خليج را نجات دهيم.
اسماعيل مهاجر مى گويد: پيشنهاد خاص ما اين است كه 
ــبه جزيره ميانكاله و اتصالش  مطالعه جامعى روى خليج و ش
به درياى خزر انجام بگيرد تا بتوانيم اثرات خليج بر محيط و 
اثرات عوامل محيطى بر خليج را ببينيم و براى كارهاى الزم 
ــتان گلستان يك راه  ــت اس اقدام كنيم. مديركل محيط زيس
حل ميان مدت ديگر را ايجاد نهرى از داخل ميانكاله از سمت 
ــهر مى داند و تأكيد مى كند: به اين ترتيب مى توانيم آب  بهش
دريا را از آن سمت به خليج گرگان بياوريم و كار آسانى است 
و با همين بيل هاى مكانيكى و لودر و بولدوزر هم مى توان آن 
را انجام داد. مهاجر تأكيد مى كند كه اين برنامه ها را مى توان 
ــا هزينه اى بالغ بر 30 تا 40 ميليارد تومان انجام داد اما اگر  ب

دير بجنبيم آسيب ها بسيار بيش از اين مى شود.
ــاتى در  ــتانى جلس ــان مى گويد: با مقامات اس وى در پاي
شوراى تأمين استان برگزار شده و نتيجه آن بوده كه محيط 
ــنهادها را بياورد  ــت مطالعات را تكميل كند و همه پيش زيس
ــتانى و  ــى از فعاليت هاى آنى با امكانات و تجهيزات اس و برخ
ــريعاً انجام شود. اين گزارش را  تزريق برخى اعتبارات ملى س
ــتاندار محترم ارائه خواهيم كرد زيرا  طى 10 روز آينده به اس
مساله خيلى جدى است و اگرچه هنوز به بحران نرسيده است 

اما چيزى به بحران نمانده و بايد فرايند نجات را آغاز كنيم.

تكرار فاجعه درياچه اروميه در خليج گرگان
 ميانكاله بحرانى مى شود

ــركت حفارى نفت شمال  تعدادى از كارگران اخراجى ش
امروز مقابل ساختمان فرماندارى بهشهر تجمع كردند.

ــارى، برخى از  ــگاه خبرنگاران جوان  از س به گزارش باش
ــتند اعالم كردند  اين كارگران در پالكاردهايى كه همراه داش
ــابقه در حفارى آبهاى عميق  ــال س اخراج كارگران با 10 س
ــال  ــعار امس ــنل خارجى به جاى آنها، با ش و بكارگيرى پرس

مغايرت دارد.
يكى از اين كارگران گفت: اين كارگران كه روز سه شنبه 
ــده بودند در اين تجمع رسيدگى به وضعيت  از كار اخراج ش

خود را خواستار هستند. وى گفت: مسئوالن اين شركت سه 
شنبه به 150 كارگر اين شركت اعالم كردند كه از چهارشنبه 

5 خرداد ديگر نبايد سر كار خود حاضر شوند.
ــتيبانى از  ــران اخراجى عمليات راهبردى و پش اين كارگ
ــكوى حفارى امير كبير در درياى خزر را به عهده داشتند  س
ــركت ديگرى  ــك مناقصه ، اين وظيفه به ش ــاس ي اما بر اس
محول شد. اين كارگر اخراج شده گفت: مديران شركت برنده 
ــدم 17 كارگر خارجى را با حقوق ده  مناقصه نيز در اولين ق

برابر بيشتر از متخصصان ايرانى بكار گرفتند.

ــت بروجرد گفت: تاالب  ــس اداره حفاظت محيط زيس  رئي
بيشه داالن تبديل به منبع توليد پساب و زباله شده است.

ــد در گردهمايى  ــنا، مصطفى مصطفى ون ــه گزارش ايس ب
سمن هاى مردمى محيط زيست، افزود: تاالب بيشه داالن 90 
هكتار است كه داراى ارزش فوق العاده اى درزمينه اقتصادى، 

زيست محيطى و حتى ورزشى است.
ــن تاالب در معرض نانودى  ــفانه اي وى با بيان اينكه متاس
ــت، اظهار كرد: هر هكتار از تاالب به اندازه 10 برابر جنگل  اس
ارزش دارد. رئيس اداره حفاظت محيط زيست بروجرد تصريح 

كرد: طى سال هاى اخير دچار دخل و تصرف هاى شده است 
ــه حيات پرندگان و گونه هاى مختلف جانورى كه روزگارى  ك

زيستگاه آن ها محسوب مى شد، به خطر افتاده است.
ــفانه هم اكنون اين سرمايه  مصطفى وند اضافه كرد: متاس
ملى تبديل به منبع توليد پساب و زباله شده است و اگر همت 
و  همكارى مديران به كار گرفته شود، مى توان اين تاالب ملى 
ــه داالن  طبيعى را مجدداً احيا كرد. وى بيان كرد: تاالب بيش
ــزايى در جلوگيرى از خسارت  در بارندگى هاى اخير نقش بس

به روستاهاى پايين دست داشته است.

تاالب بيشه داالن تبديل به منبع توليد پساب و زباله شده استتجمع كارگران اخراجى شركت حفارى نفت شمال

ــم مقام وزير نيرو گفت: با توجه به كاهش 25 درصدى  قائ
ــال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال  بارش باران طى س

قبل از آن، بحران آب در فارس تشديد مى شود.
به گزارش مهر، ستار محمودى ظهر چهارشنبه در مراسم 
ــهر صدرا  ــاخت تصفيه خانه جديد ش آغاز عمليات اجرايى س
تاكيد كرد: ميانيگين بارش در سراسر كشور 20 درصد بيشتر 
ــته و يك درصد كمتر از 47 سال گذشته بوده  ــال گذش از س

ولى در فارس 25 درصد كمتر از سال قبل بوده است.
ــكل  ــا توجه به وضعيت موجود فارس با مش ــزود: ب وى اف

ــت به گريبان خواهد  ــتر از سال گذشته دس بحران آب بيش
بود.

ــه پروژه هاى فاضالبى به  ــم مقام وزير نيرو با بيان اينك قائ
ــت محيطى ارتباط دارد، گفت:  طور مستقيم با مباحث زيس
ــت محيطى است و مستقيم با  پروژه هاى فاضالبى پروژه زيس
سالمت در ارتباط است كه اگر در اين مسير هزينه نشود بايد 

در بخش بهداشت و سالمت هزينه كرد.
محمودى تاكيد كرد: سال گذشته و سال جارى طرح هايى 
ــتاب گرفته كه  ــروع و ش در بحث فاضالب با كمك مردم ش

بيش از 4 هزار ميليارد تومان از محل مشاركت هاى مردمى و 
سرمايه گذارى بخش خصوصى در بحث آب و فاظالب كشور 

در حال اجرا است.
ــاالنه كمتر از 1هزارميليارد تومان  وى ادامه داد: دولت س
ــال  ــد به اين بخش بودجه تزريق كند ولى طى دو س مى توان
گذشته 4 هزار ميليارد تومان از مشاركت مردمى هزينه شده 

است.
قائم مقام وزير نيرو تصريح كرد: اجراى پروژه هاى فاضالبى 
ــالم جلوگيرى مى كند و آثار بسيار خوبى در  از تخريب آب س

منابع طبيعى دارد.
ــه فاضالب،  ــاى مربوط ب ــد: طرح ه ــودى يادآور ش محم
ــت  ــن پروژه هاى فاضالب كه زيس ــت بنا بر اي ــادى اس اقتص
ــت به بخش خصوصى هدايت مى شود كه در اين  محيطى اس

راستا مدل تعريف شده است.
وى در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعيت آب روستايى 
ــتاهاى  نيز گفت: 1400 ميليارد تومان منابع مالى براى روس
ــهم قابل توجه اى به  ــده كه س ــور در نظر گرفته ش كل كش

فارس تعلق دارد.

بحران آب در فارس تشديد مى شود


