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سایه «تبر» بر سرجنگلهای گیالن

گوناگون

اگر روند کنونی تخریب ادامه یابد ،طی  60سال آینده اثری از جنگلهای فعلی ایران باقی نخواهد ماند

عکس :مهر

چشــم جنــگل نگــران ســایه غارتگران
طبیعــت ،گوشهایــش رنجیــده از
صدای شــوم اره برقیهــا و امیدهایش
آفــتزده و برگریــزان اســت .در
حــال حاضــر بــا تخریــب  33درصد از
جنگلهــای ایران ،وســعت  18میلیون
هکتاری این جنگلها بــه  12/4میلیون
هکتار کاهش یافته اســت .کارشناســان
هشــدار میدهنــد در هــر  5ســال یــک
میلیون هکتار از جنگلهای ایران نابود
میشود و اگر این روند ادامه یابد در 60
ســال آینده اثری از جنگلهای امروزی
ایران باقی نخواهد ماند.
 ëëاهمیتجنگلها
پژوهشــگران ،مهــار آبهــای
سطحی و تغذیه منابع آبی زیرزمینی،
جلوگیــری از فرســایش خــاک ،تولیــد
اکســیژن ،تلطیف آب و هوا و جلوگیری
از آلودگی هوا ،زیباســازی منظر و ایجاد
تفرجگاه و همچنیــن ارزش اقتصادی
را از جملــه ویژگیهــای جنگلهــا
میداننــد .براســاس تحقیقــات ،تــوان
نفوذپذیــری آب بــاران در خاکهــای
جنگلــی  40برابــر بیــش از اراضــی
غیرجنگلــی اســت و درختــان با حفظ
آب و جلوگیــری از جــاری شــدن آن در
سطح خاک باعث تسهیل نفوذ آب در
خاک شــده و نقش مؤثری در تشــکیل
ســفرههای زیرزمینی ایفــا میکنند .هر
هکتــار جنگل تا  68تن گرد و غبار را هر
بار در خود رســوب میدهــد .جنگلها
در حفــظ تولیــد خــاک نقــش مهمی
دارند و مانع فرسایش زمین میشوند.
همچنین هر هکتار جنگل ســاالنه دو و
نیم تن اکســیژن تولید میکنــد و هوا را
معتدل میسازد.

ëëجنگلهایگیالنازگذشتهتاکنون
سفرنامهنویســان خارجــی تــا نیمــه
نخســت قرن نوزدهم به وجود پوشــش
انبــوه جنگلــی در جلگــه گیــان اشــاره
داشــتند ،بتدریــج در کنــار پاکتراشــی
جنگلهای جلگهای برای کاشــت برنج
جهــت صادرات به روســیه و پیش از آن
ایجاد توتســتان برای تولید پیله ابریشم
شرکتهای روســی و گرجی امتیاز قطع
و صادرات چوبهای گرانبهای صنعتی
بویــژه درخــت بلــوط بلنــد مــازو را در
تالــش به دســت آورده بودند« .کوشــان
مهران» ،کارشــناس ارشــد تنوع زیستی
در گفتوگــو با ایرنا ،اظهارداشــت :پس
از ســال  1300بســیاری از جنگلهــای
جلگهای دربرگیرنــده درختانی با چوب
صنعتــی پربهــا چون بلــوط بلنــد مازو،
شمشــاد و آزاد قطع شــد و در اواخر دهه
 50و دهــه  60بــه دالیــل گوناگــون چون
بحث خودکفایی و جایگزینی گونههای
سریعالرشــد در زیســتگاههای جنگلــی
تخریــب شــده بــدون مطالعــه کاشــت
گسترده سوزنی برگانی چون کاج تهران،
ســرو و نــراد صــورت گرفــت کــه اکنــون
ایــن طرحهــا با شکســت روبهرو شــده و
حاصلی جز انهدام زیستگاه نداشتهاند.
اکنــون حتــی خاطــره وجــود پوشــش
جنگلــی در جلگــه گیــان به فراموشــی
سپرده شده و پوشش جنگلی کیلومترها
بسوی کوهســتانها عقبنشینی کرده و
زیســتگاه طبیعی به کشتزارها و در زمان
حــال جوامــع مســکونی تغییــر کاربری
یافتهاست.
 ëëمشکلحفاظتی
در عرصههای منابع طبیعی گیالن
گیــان بــا مســاحتی افــزون بــر یک

برش

ëëیکیازمحرکهایتخریبجنگلدرچنددههگذشته،اجرایطرحهایعمرانیبدونتوجهبهآسیبهای
زیســت محیطی آن بوده اســت .بســیاری از پیمانــکاران برای کاهش زمــان اجرا و صرفهجویــی در هزینهها
کوتاهترین مســیر را بــرای اجرای طرحهای خــود انتخاب میکنند بــدون آنکه توجهی به پیامدهای زیســت
محیطی و آسیبهای آن داشته باشند .از بین بردن جنگلها همانند تخریب ریههای یک انسان سرانجام به
ویرانیمنجرمیشود،ریههایشمالکشورراازگزندایننابودیمصوننگهداریم.

میلیــون و  471هــزار هکتــار شــامل
بخشــی از جلگههــای ســاحلی جنــوب
غربــی دریای خــزر ،کوهپایههای تالش
و نیمرخ شــمالی البرز دارای  564هزار
هکتار جنــگل 224 ،هزار هکتــار مرتع و
 220هزار هکتار اراضی کشاورزی است.
«داوود زارع» ،مدیــرکل منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری گیــان نیــز در
گفتوگــو بــا ایرنــا ،از وجــود مشــکل
حفاظتی در ســطح عرصههــای منابع
طبیعــی و قاچــاق چوب ســخن گفت.
زارع با اشــاره به وجود  564هزار هکتار

استفاده دوباره از «مازوت» در نیروگاه رامین اهواز

عکس :باوی نیوز

با وجــود ممنوعیــت اســتفاده از مــازوت
در نیــروگاه رامیــن اهــواز ،مصــرف دوباره
سوخت فســیلی (مازوت) در این نیروگاه
شــروع شــده اســت .اســفند  94بــود کــه
ســازمان حفاظــت محیط زیســت اعالم
کرد :به دنبــال تالشهای صــورت گرفته
بــرای بهبــود کیفیــت هــوای کشــور بویژه
در کالنشــهرها و تأثیــر نیروگاههــا در ایــن
افزایــش کیفیت ،نیروگاه رامین به چرخه
نیروگاههای گازسوز پیوســته و  4واحد از 5
واحد ایننیروگاهگازسوز شده است.
«رســول نظری زنگنــه» ،رئیــس اداره
حفاظت محیط زیســت شهرستان باوی
در گفتوگــو با ایرنا ،در این باره تأکید کرد:
بــه دلیــل افــت فشــار گاز ،نیــروگاه رامین
از دیــروز دوبــاره مصــرف مــازوت را در
واحدهای 2و 6آغاز کرده است .وی با بیان
اینکــه کاهــش گاز به دلیل ایجاد مشــکل
در میادیــن گازی عســلویه اتفــاق افتاده،
افزود :مشــخص نیســت مصرف مازوت
در نیروگاه رامین تا چــه زمانی ادامه دارد.
مصــرف مــازوت بیش از یک ســال پیش
در نیروگاههــا ممنــوع شــده و بــر اســاس
مصوباتسازمانحفاظتمحیطزیست،
نیروگاه رامین از آن دســته است که تحت

هیچ شــرایطی مجاز به استفاده از مازوت
نیســت .پیگیریهای اداره محیط زیست
در این زمینه ادامه دارد ،اما به دلیل اینکه
ایــن حادثــه پیشبینی نشــده و غیرعمد
بوده،پروندهایننیروگاهبهمراجعقضایی
ارجاعنشدهاست.
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت
باوی دربــاره کامیونهایی کــه در ماههای
گذشــته مازوت به نیــروگاه رامین منتقل
میکردند ،اظهار داشــت :ایــن کامیونها
مدتــی مــازوت را بــرای ذخیرهســازی بــه
نیروگاهمنتقلمیکردندومسئوالنعلت
آن را برای مواقع خاص اعالم کرده بودند،
اما اکنون این ذخیره ســازی متوقف شــده

اســت .ایــن نیروگاه در یک ســال گذشــته
چند روز و به مدت چند ســاعت از مازوت
اســتفاده کرده اســت.نظری زنگنه افزود:
شهرســتان باوی فاقد ایســتگاه ســنجش
آلودگیهواستوازایستگاههایمستقردر
اهواز استفاده میکند ،اما با توجه به وجود
منابــع آالینده همچــون نیــروگاه رامین و
نیشکر دهخدا راهاندازی ایستگاه پایش در
این شهرستان ضروری است که در برنامه
قراردارد.براساسگزارش،فعاالنمحیط
زیست ،نیروگاه رامین با وجود ممنوعیت
مصرف مازوت در تعدادی از روزهای آبان
ماه  95نیز برای چهار واحد خود از مازوت
اســتفاده کــرد .به طــور معمول هــر واحد

جنــگل ،اظهار داشــت :در حــال حاضر
طرحهای جنگلداری اســتان به صورت
غیرفعــال بــا همــکاری و مشــارکت
دهیاریهــا و همیاران طبیعــت انجام
میشود اما کافی نیست .برای حفاظت
مناســب از این عرصههــا و جلوگیری از
تخریب و قاچاق چوب در عرصه منابع
طبیعــی نیــاز بــه برنامهریــزی دقیــق،
تغییر روشهــای جنگلــداری ،اعتبار و
همکاری همگانی داریم.
زارع بــا اشــاره بــه تولیــد افــزون بــر
یــک میلیون و  200هــزار اصله نهال در

روزانــه یک هزار و 500مترمکعب مازوت
مصــرف میکنــد .همچنین شــهروندان
شهرســتان بــاوی گفتهانــد در یــک ســال
اخیر تعــداد زیــادی تانکر حامــل مازوت
را دیدهانــد کــه برای تخلیــه آن به نیروگاه
رامین تردد کرده و مقادیــر زیادی مازوت
در این نیروگاه ذخیرهســازی شــده اســت.
گفتنی اســت« ،احمدرضا الهیجانزاده»
مدیرکلحفاظتمحیطزیستخوزستان
نیــز دی مــاه  94اعــام کرده بــود :نیروگاه
رامیــن در صورت مصرف مازوت ،پلمب
میشود.
نیــروگاه حرارتی رامیــن از بزرگترین
نیروگاههای حرارتی (بخاری) کشور است
که با هدف تأمین برق خوزســتان و شبکه
سراسری احداث شــده است .این نیروگاه
درکیلومتر20جادهاهواز-مسجدسلیمان
ودرمجاورترودخانهکاروندرشهرستان
بــاوی در شــمال شــرقی اهـــواز قــرار دارد.
نیــروگاه رامیــن بــا  6واحــد ،دارای تــوان
تولیــدی یــک هــزار و 850مــگاوات بــرق
است .بر اساس نخستین مطالعات طرح
جامــع کاهش آلودگــی هوای اهــواز که در
زمستان 83تصویبشد،نیروگاهرامیناز
صنایعآالیندهشناختهشدهاست.
بازار امام خمینی(ره)
اهواز در آستانه
نوروز

گزارش
مصور

عکس :حرمت اهلل موسوی مقدم

عکس :حسین فرهادزاده

توزیع اجاق گاز بین عشایر آبدانان ایالم برای جلوگیری از تخریب جنگل

عکس :رویا نمازی

عکس :علی دولتآبادی

طاق بستان کرمانشاه به استقبال بهار می رود
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زباله ،میهمان تور ماهیگیران در ساحل «فرحآباد» ساری

اســتان ،گفت :به مناســبت هفته منابع
طبیعــی در ســطح شهرســتانها در
پایــان اقامــه نمــاز جمعــه نهالهــا که
بیشتر صنوبر و یک مقدار سوزنی برگ
بــود ،توزیع شــد .طرحهــای مرتعداری
تأییــد شــده و ایــن عرصههــا توســط
مجریــان منابع طبیعی و دامــداران در
عرصههای ییالقی مدیریت میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
گیــان یــادآور شــد :بــرای بهبــود مرتع
از نظــر ظرفیــت چــرا و مدیریــت
مرتعــداری کارهای جانبی مثل کشــت

گیاهــان دارویی و پرورش ماکیان دارای
ســنخیت را در حــد ضــرورت بــرای
جلوگیــری از زیان مرتعداران پیشــنهاد
میکنیــم .رونــد نگــران کننــده نابودی
جنگلهــای کشــور به شــکلی اســت که
براســاس آمارهای اعالم شــده از سوی
نهادهــای بینالمللــی ،بــا ادامــه ایــن
وضعیــت ،ایــران در کمتر از یک ســده
دیگــر از پوشــش جنگلــی تهــی خواهد
شــد .تخریب بی رویه جنگلهای ایران
بر اثــر عوامل انســانی و غیرانســانی در
یک سده گذشــته ،به یکی از مهمترین
دغدغههــای مســئوالن و دوســتداران
محیــط زیســت تبدیــل شــده اســت.
آمارهــای جهانــی نیــز حکایــت از آن
دارنــد که روند تخریــب جنگل در ایران
رشدی شتابان دارد .سازمان هوانوردی
و فضایــی امریکا (ناســا) در کنفرانســی
که در ســال  2013در شــهر «پوتســدام»
آلمــان برگزار شــد ،هشــدار داد که روند
تخریب جنگلهــای ایران ســاالنه بین
 1/5تــا  2درصــد اســت و ادامــه ایــن
روند موجب میشــود ایــران در کمتر از
یک ســده به بیابــان تبدیل شــود .روند
تخریــب پوشــش جنگلــی طــی چنــد
ســال گذشــته موجب شــده این ســؤال
در ذهنهــا شــکل گیرد که چــرا تاکنون
در زمینه حفاظــت از جنگلها کوتاهی
صــورت گرفته و ایــن منابع خــدادادی
رو بــه زوال اســت؟ اجــرای طرحهــای
کشاورزی صنعتی ،طرحهای سدسازی
و راهســازی ،گســترش شــهرها بویــژه
ســاخت و ســازهای غیرقانونی موجب
شــده تــا تخریب جنگلهــای ایــران در
یک ســده گذشــته روندی شــتابانتر از
قبل داشته باشد.

قدردانی دوچرخه سواران فرانسوی
از میهمان نوازی ایرانیان

«آلیز دوکرو» دوچرخه ســوار
جهانگرد فرانسوی که از یک
ماه پیش به همراه همسرش
سفر با دوچرخه را در ایران از
تبریز شــروع و از اســتانهای
مختلــف نیــز عبــور کــرده،
میهمــان نوازی مــردم ایران
را ســتود .دوکــرو در حاشــیه
بازدید از مناطق گردشــگری
توگــو بــا ایرنا،
آســتارا در گف 
افــزود :بــه همــراه همســرم
«بنجامیــن دومــا» ،ســفر خودمان را حــدود  7ماه پیش بــا دوچرخه از فرانســه آغاز
کردیم و با عبور از اروپا به گرجستان ،ارمنستان و سپس به ایران رسیدیم .وی با اشاره
به اینکه کشــور ایران را متفاوتتر از آنچه که شــنیده بودیم ،دیدیم ،گفت :فرهنگ،
مناطــق گردشــگری و اماکن تاریخی ایران نظیر تخت جمشــید ،هیــچ وقت از یاد ما
فراموش نخواهد شــد .تاکنون با توجه به ســفرهای مکرری که به کشورهای مختلف
داشتیم ،مردم هیچ کشوری را به اندازه ایران ،میهمان نواز ندیدیم.
این دوچرخه سوار جهانگرد با اشاره به اینکه مردم ایران در مسیر دوچرخه سواری ،با
چای و انواع غذا از ما پذیرایی میکنند ،اظهار داشت :تبریز ،تهران ،اصفهان ،کاشان،
شیراز ،یزد و آستارا از شهرستانهایی هستند که مناظر دیدنی و اماکن تاریخی آن در
ذهنمان باقی مانده است .با گذر از مرز آستارا به جمهوری آذربایجان خواهیم رفت و
سپس از آنجا به قزاقستان ،ازبکستان و تاجیکستان و در نهایت به چین سفر خواهیم
کرد .وی هدف از ســفر خودشــان را آشــنایی بــا آداب و فرهنــگ ملیتهای مختلف
جهان عنوان و تصریح کرد :پنج ماه دیگر برنامه سفرمان به پایان خواهد رسید و این
تجربه بزرگی برای ما خواهد شد.

تک خبر
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حضور کاروان
«ایران ،سرزمین برادری» در کردستان

کاروان «ایران ،ســرزمین برادری» متشکل از  35نفر
از نخبــگان دانشــگاهی ،حــوزوی ،فرهنگــی ،هنری و
رسانهای شامگاه چهارشنبه گذشته وارد شهر سنندج
شد و به مدت  2روز میهمان مردم این استان بود« .سیدمحمد سرکشیکیان»
مسئول هماهنگی این کاروان در کردستان ،به ایرنا اظهار داشت :این کاروان در
ســفر خود به برخی استانهای کشــور بهدنبال تقویت ارتباطات میان نخبگان
توگوی فرهیختگان ایرانی است .کاروان
فرهنگی شــیعه و سنی و تعامل و گف 
مزبور در نخســتین روز حضور خود در کردســتان با مردم مناطق حاشیه نشین
نایســر و کانــی کوزلــه دیدار و از نزدیک با مســائل و مشــکالت آنان آشــنا شــد.
وی بــا بیــان اینکه ایــن کاروان در ادامه برنامههای خود با اســتادان ،فرهنگیان
و نماینــدگان دانشــجویان اســتان دیــدار کرد ،گفــت :در ایــن دیدار اســتادان و
نمایندگان دانشجویان به بیان مسائل و مشکالت و دغدغههای موجود در این
حوزه پرداختند .ســفر نخست این کاروان در ســال  93باحضور برخی نخبگان
فرهنگی کشــور انجام شــد و این کاروان به اســتانهای سیســتان و بلوچســتان،
کردستان و گلستان نیز سفر کرد.

 96درصد تسهیالت عشایر جذب شد
 96درصد از  100میلیارد تومان تسهیالت عشایری امسال در کشور
جذب شد .به گزارش ایرنا« ،کرمعلی قندالی» رئیس سازمان امور
عشــایری کشور در دومین نشست شــورای عشایری استان سمنان،
افــزود :در ســال  96نیــز  150میلیــارد تومــان تســهیالت بــا ســود 4
درصد از اردیبهشــت ماه به عشایر کشــور پرداخت میشود که این
تســهیالت تا ســقف  10میلیون تومان با ضمانت زنجیره تضمینی
توزیع و با باز پرداخت پنج ســاله اســت .در برنامه ششــم توســعه
از ســهم  35درصــدی ارزش افــزوده مناطــق روســتایی ،ســهمی
هم برای مناطق عشــایری در نظر گرفته شــده اســت .وی با اشــاره
بــه نوســازی و تجهیزات آبرســانی مناطق عشــایری ،خاطرنشــان
کرد :درســال آینده  100دســتگاه خودروی آبرســانی و  120دســتگاه
خودروی کمک دار در کشور توزیع میشود .با اجرایی کردن  4طرح
اقتصاد مقاومتی در زنجیره گوشــت قرمز ،ظرف ســه سال گذشته
تولید گوشت از  150هزار تن در سال به  192هزار تن گوشت در سال
 95افزایش یافت که رشد چشمگیری داشته است .در این نشست
با حضور محمدرضا خباز اســتاندار ســمنان و جمعی از مســئوالن
استانی در مورد واگذاری  4دستگاه خودرو آبرسان به استان درسال
 96و مستندســازی امالک غیرمنقول ،ایجاد جان پناه با مســاحت
 50تا  70مترمربع برای عشایر استان تبادل نظر شد.

ساخت بیمارستان در جنوب سیستان وبلوچستان
تصویب ســاخت بیمارســتان  500تختخوابی در شهرستان ایرانشهر ،عیدی
از جنس سالمت به مردم جنوب سیستان وبلوچستان است« .محمدنعیم
امینــی فــرد» نماینــده مردم شهرســتانهای ایرانشــهر ،ســرباز و دلــگان در
توگــو با ایرنــا افــزود :بیمارســتان درمانی،
مجلــس شــورای اســامی در گف 
آموزشــی و تحقیقاتی  500تختخوابی ایرانشهر که از مطالبات دیرینه مردم
جنوب استان است ،در نشست کمیسیون ماده  23الحاقی سازمان برنامه و
بودجه تصویب شد و عملیات ساخت آن بزودی آغاز میشود .برای ساخت
ایــن بیمارســتان بهعنوان بزرگترین بیمارســتان جنوب شــرق کشــور  2هزار
میلیارد ریال ( 200میلیارد تومان) پیشبینی شده است .این طرح در مدت
 4سال ساخت ،تجهیز و بهرهبرداری خواهد شد.

اختصاص  1750میلیارد ریال
برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در مشهد
یــک هــزار و  750میلیــارد ریال در برنامه ششــم توســعه بــه اجرای
برنامههــای مقابلــه بــا آســیبهای اجتماعی در مشــهد اختصاص
یافت .محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشــور در بازدید از مناطق حاشــیه شــهر مشهد طی
توگــو بــا ایرنا افزود :امســال نیــز  900میلیــارد ریال بــرای اجرای
گف 
برنامههــای مقابله با آســیبهای اجتماعی و ارتقای شــاخصهای
عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی در حاشیه شهر مشهد اختصاص
یافته بود .اولویتهای برنامه ششم توسعه در کشور مبتنی بر کاهش
آســیبهای اجتماعــی از نظــر جغرافیایی منطقــه مکــران و از نظر
شــهری حاشــیه شهرهاســت .وی گفت :ردیفی تحت عنوان برنامه
کاهش آســیبهای اجتماعی وجــود دارد که بخش جاری و عمرانی
آن معطــوف بــه حاشــیه شــهرها میشــود .یکــی از ایــن ردیفهای
بودجهای به طور مشخص برای حاشیه شهر مشهد اختصاص یافته
است .معاون رئیس جمهوری در سفر به مشهد از مناطق اسماعیل
آباد ،بلوار توس و کال دروه در حاشیه مشهد بازدید کرد.

ساخت شهرک ماهیهای زینتی در راوند کاشان

تخریب قدیمیترین سینمای اردبیل

ساختمان فرسوده سینما «ایران» ،قدیمیترین سینمای اردبیل
توســط شــهرداری تخریــب شــد« .ناصــر اســحاقی» ،مدیــرکل
فرهنگ ارشــاد اسالمی اســتان اردبیل دراین باره به ایرنا ،گفت:
ســینمای ایران چندین سال اســت که تعطیل شده و هیچ گونه
فعالیــت فرهنگــی در این ســینما انجام نمیگرفت به طــوری که دیوارها و ســازههای
ســاختمان فرســوده شــده بود .اســحاقی با اشــاره به علت تخریب این ســینما افزود:
مالکیت این ســینما خصوصی اســت و دلیل تخریب هم فرســوده شــدن ســاختمان
بوده است .برای تخریب این سینما هماهنگیهای الزم بین شهرداری ،مالک سینما
و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی به عمل آمده بود و به صورت توافقی تصمیم بر
تخریب این سینما توسط شهرداری گرفته شد تا بعد از تخریب در مورد نحوه بازسازی
یا هرگونه اقدام دیگر تصمیمگیری بشود .دیوارهای این سینما منتهی به خیابان اصلی
شــهر بود که هر لحظه احتمال ریزش دیوار و آســیب به عابران پیاده احساس میشد
کــه با هماهنگــی الزم تخریب آن توســط شــهرداری صــورت گرفت .اســحاقی درباره
تغییرکاربری این سینما گفت :هنوز در این مورد تصمیمگیری نشده و در صورت تغییر
کاربری این مکان به مجتمع فرهنگی و هنری تبدیل خواهد شد .سینما ایران نخستین
ســینمای اردبیل با قدمت  70ســال در مرکز این شــهر قرار دارد و دیوارها و ســاختمان
آن در حــال ریــزش و تخریــب بــود .ایــن
سینما در  1323توسط «حسن نجفلو»،
اولیــن بازیگــر تئاتــر اردبیــل احداث شــد
و پــس از چنــد ســال فعالیــت فرهنگــی،
 23ســال تعطیل شد و ساختمان سینما
هم بالاســتفاده مانــده بود .هــم اکنون از
 7ســینمای احــداث شــده «ایــران»،
«ســهیال»« ،پــارس»« ،نویــن»« ،اللــه»،
«ســبز» و «حافــظ» در اردبیــل تنهــا 2
ســینمای پارس یا قدس فعلی و ســینما
نوین یا انقالب فعال است.

عملیات ســاخت شــهرک ماهیهای زینتی راوند کاشــان در مراســمی در این
منطقه آغاز شــد .به گزارش ایرنا ،این شــهرک به وســعت  300هکتار در چهار
مرحله به بهرهبرداری میرســد .وســعت مرحله نخســت این طرح  57هکتار
اســت و بــرای اجــرای این بخــش از طــرح 50 ،میلیــارد ریال اختصــاص یافته
اســت .ســاالنه افزون بر  70میلیون قطعه ماهی زینتی در این شهرستان تولید
میشود که عمده تولیدات آن در منطقه راوند کاشان است .این ماهیها افزون
بر داخل به کشــورهای ترکیه ،عراق ،روســیه ،کویت ،امارات و دیگر کشــورهای
حاشیه خلیج فارس نیز صادر میشوند .تولید ماهیهای زینتی کاشان به طور
مستقیم و غیرمستقیم برای  40هزار نفر اشتغال ایجاد کرده وساالنه افزون بر
 100میلیارد ریال عاید تولیدکنندگان ماهیهای زینتی در این منطقه میشود.

 ۱۵۰درخت با قدمت  ۱۰۰ساله در ساری جابهجا شد

گروه ایران زمین /در راستای حفظ درختان و فضای سبزشهری،
 ۱۵۰اصله درخت با قدمت حدود  ۱۰۰سال که در مسیر اقدامهای
عمرانی شهر ساری قرار داشت ،با تمهیدات خاص به مکانهای
دیگر منتقل شد« .نقی زارع» ،مدیرعامل سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری ساری افزود :افزایش تعداد پارکهای شهر ،ایجاد
فضای ســبز محلهای و کاشــت  ۲۰هزار اصله درخت و درختچه با
گونههای بومی و جنگلی در ســطح شهر از جمله اقدامهای مهم
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوده است.

