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ممنوعیت برداشت مواد معدنی در حریم پارک ملی دریاچه ارومیه

عکس :ایرنا

برداشــت هرگونه مواد معدنی از سطح
حریم پــارک ملی دریاچه ارومیه اعم از
شن ،ماسه و نمک ممنوع است.
«بهــزاد شــیرپنجه» ،رئیــس اداره پارک
توگــو بــا
ملــی دریاچــه ارومیــه در گف 
ایرنا افزود :تاکنون برای برداشــت شــن
در حــوزه دریاچــه ارومیــه در آذربایجان
غربــی به هیچ فردی مجوز اعطا نشــده
و فقط جهت برداشــت موقت نمک به
 4شرکت مجوز داده شده است.

وی اضافــه کــرد :یکی از این شــرکتها،
شــرکت تولیــد شیشــه اســت و از محــل
جزیره اســامی نمک مورد نیــاز خود را
تأمیــن میکند 3 .شــرکت نیــز در قالب
تعاونــی اقدام به برداشــت ســطحی از
نمکهــای دریاچــه ارومیــه بــه صورت
موقت در ارومیه میکنند.
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه با
بیان اینکه برداشــت نمک از سطح این
دریاچهبابررسیومطالعاتانجام شده

زیســت محیطــی همــراه اســت ،ادامــه
داد :عمــده برداشــتکنندگان نمک در
این منطقه جوامع محلی هســتند که از
گذشتههای دور اقدام به برداشت سنتی
نمک کردهاند.
وی دربــاره افــراد متخلــف دســتگیر
شــده در زمینــه برداشــت شــن و ماســه
در محــدوده دریاچــه ارومیــه ،گفت :در
هفتههای اخیر  2نفر سودجو که اقدام به
برداشــت شــن از این مکان کرده بودند،

دســتگیر و تحویل مقام قضایی شــدند.
سال گذشته نیز  6نفر اقدام به برداشت
شــن و ماســه از محــدوده دریاچــه کرده
بودند که پرونده آنها در دست بررسی و
صدور حکم است.
وی اضافــه کــرد :یکــی از ایــن متخلفان
طبــق رأی صــادر شــده از دادگاه ضمن
پرداخــت جریمــه نقــدی ،ملــزم بــه
برگردانــدن محــل برداشــت بــه حالت
اولیه شده است.

شیرینی تحصیل برای دانشآموزان کپرنشین هرمزگان
پریسا سادات عظیمی
خبرنگار

عکس :مهین محمدزاده

سالهاســت کــه از جمــعآوری مدارس
کپریدرمناطقمحرومکشورسخنگفته
میشــود ،اما هنوز دانشآموزانی هستند
کــه در ایــن مــدارس در گرمــای ســوزان
تابستانوسرمایشدیدزمستانمشغول
تحصیل هســتند .ایــن دانشآمــوزان که
کپــر ،مــکان تحصیلشــان اســت ،مــدت
هاســت چشــم بــه راه ســرپناه هســتند،
این بــار در هرمزگان بــرای دانشآموزان
کپرنشین ،مدرســهای با سازههای سبک
و متناســب بــا اســتاندارد بومــی طراحی
شــده که تحصیــل را برای آنــان جذاب و
شیرینترخواهدکرد.
ëëوجود110مدرسهکانکسی
«نویداحمدی»،مدیرکلنوسازی،توسعه
توگو
و تجهیز مــدارس هرمــزگان در گف 
بــا «ایــران» افزود 110 :مدرســه کانکســی
در شــرق اســتان وجود دارد که براســاس
آخریــن آمارهــا ،هماکنــون  33مدرســه
کپرینیزدرمنطقهشرقومنطقهبشاگرد
است .وی با اشــاره به اینکه مدل ساخت
مدرســه در مناطق کوهستانی و مناطقی
کهپراکندگیجمعیتیدرآنهابیشتراست
و سبک کوچنشینی دارند ،تغییر میکند،
افزود :این ساز ه فلزی ،سبک و با استاندارد
بومی طراحی شده که دقیقاً شبیه به کپر
و بومی خود منطقه است .این سازه برای
تحصیــل در روســتاهایی در نظــر گرفتــه
شــده که کم جمعیت هستند (بین  20تا

ëëشناســایی 900مدرسهفرســودهبا 4هزار
کالسدرس
مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز
مــدارس هرمــزگان با اشــاره بــه مدارس
فرســوده اســتان ،گفــت :در اســتان
 900مدرســه فرســوده بــا  4هــزار کالس
درس داریم که از این تعداد  300مدرسه
تخریبــی اســت و  600مدرســه هــم نیــاز
بــه بازســازی و نوســازی دارد .شــهرهای
بندرعباس ،میناب و رودان هم بیشترین
تعداد مــدارس تخریبی اســتان را دارند.
ایــن مقام مســئول در اداره کل نوســازی،
توســعه و تجهیز مدارس استان اولویت
آمــوزش و پــرورش اســتان را بــا تخریب
مــدارس فرســودهای اعــام کــرد کــه

جمعیتدانشآموزیباالییدارد.
ëëکاهــشیکســومیتخریــبمدارس
غیراستاندارد
به گفته وی از آغاز اجرای طرح بازســازی
مدارس غیراستاندارد از سال  84تاکنون،
میزان تخریب این مدارس در اســتان به
یک ســوم کاهــش پیدا کرده اســت .البته
روند ادامه این طــرح درهرمزگان طی 3
سال اخیر بهدلیل کمبود اعتبار کند شده
که در صورت تأمین اعتبار مانند گذشته
شتابمیگیرد.
ëëاستانداردســازی و بازســازی مدارس با
اولویتمناطقمحروم
احمدی با اشــاره به وضعیت مدارس
در مناطــق محــروم اســتان ،افــزود :در

ضرورت ورود شهرداری به عرضه پرندگان وحشی حرام گوشت در بازار اهواز

بررســیهای اداره کل حفاظــت محیط
زیســت خوزســتان حاکــی از عرضــه
پرنــدگان حــرام گوشــت در بــازار اهــواز
توســط دستفروشــان اســت و ایــن در
حالــی اســت کــه شــهرداری ایــن شــهر
بــه ایــن موضــوع ورود نکــرده و اقدامی
بــرای جمــعآوری عرضهکننــدگان ایــن
پرندگانانجامنمیدهد.بهگزارشایرنا،
«احمدرضــا الهیجــان زاده» ،مدیــرکل

حفاظت محیط زیست خوزستان اظهار
داشــت :پرندگانــی کــه برخی صیــادان
بــرای فروش به بــازار میآورند پرندگان
وحشــی و حرام گوشــت هستند که پس
از کندن پوستشــان آنها را برای فروش
عرضــه میکننــد .شــهرداری اهــواز و
دامپزشــکی بایــد بــا ورود جــدی به این
موضوع وظیفه نظارتی خود را ایفا کنند.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت

مهاجرتپرندگانزمستانگذر
به چهارمحال و بختیاری

گروه ایران زمین /مهاجرت پرندگان زمستان گذر به تاالبهای
روی خــط
بینالمللی چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
خبر
«شهراماحمدی»مدیرکلمحیطزیستچهارمحالوبختیاری
گفت :کوچ پرندگان از نیمه مهرماه آغاز شده ودر حال حاضر بیش از  40هزار قطعه
پرند ه آبزی و کنارآبزی در تاالبهای چغاخور و گندمان زمستانگذرانی خود را شروع
کردهاند .وی افزود :این پرندگان مهاجر از زیســتگاههای کشــورهای آسیای میانه و
منطقه سیبری به تاالبهای استان کوچ میکنند.
به گفته وی پرندگان مهاجر آبزی شامل خوتکا ،انواع اردکها ،کشیمها و چنگرها
و کنار آبزی مانند حواصیل ،اگرتها و لک لکها است.

لزوم مشارکت مردم
در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

گــروهایــرانزمیــن /مهمتریــن راهــکار بــرای جلوگیــری از تخریب منابــع طبیعی
مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد است.
«الیــاس تاجالدینی» ،رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد
افــزود :مردمــی کــردن حفاظــت از مراتــع و جنگلهــا ســبب حفاظــت بیش
از پیــش این ســرمایه عظیم میشــود کــه باید بهعنــوان یک امانت ســالم به
آیندگان برسد.
تاجالدینی با تأکید بر اینکه تشکلهای مردم نهاد در زمینه حفاظت از عرصههای
منابع طبیعی در تمامی مناطق باید ایجاد شود ،اضافه کرد :طرح کاداستر اراضی
با هدف جلوگیری از تصرفات و رانتخواریها و همچنین رعایت حقوق مردم و
منابع ملی در کشور در دست اجراست.

ورود بیش از 5میلیون مترمکعب سیالب
به سدهای خراسان شمالی

سیالب اخیر 5 ،میلیون و  300هزار مترمکعب آب وارد مخازن سدهای خراسان
شمالی کرد.
«وحید واســطه» ،معاون حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب منطقهای خراســان
توگو با ایرنا اظهار داشت :بیشترین ورودی سیالب به مخازن سدها،
شمالی در گف 
در ســد «شــیرین دره» بــا  2میلیــون و  400هزار مترمکعب به ثبت رســیده اســت.
در ســیالب اخیر ،میزان ورودی و ســرعت سیالب به مخزن ســد شیرین دره بسیار
باال بود به حدی که ســبب تالطم در رســوبهای ته نشین شده در دریاچه آن شد.
تالطم ایجاد شــده در مخزن ســد ســبب افزایش میزان گل و الی در آب شده و به
ناچار آن را از چرخه مصرف آشامیدنی خارج کرد.

خوزســتان بــا اشــاره بــه اینکه ایــن گونه
پرنــدگان میتواننــد ناقــل بیمــاری
باشــند ،توضیح داد :طی  2سال گذشته
دامپزشــکی اعــام کــرد کــه بیمــاری
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرندگان شــیوع
پیدا کرده و امکان انتقال این بیماری به
انسان نیز وجود دارد ،این واقعیت لزوم
کنترل بیشــتر بــازار عرضــه را مضاعف
میکند.الهیجــانزاده به صید غیرمجاز

ماهیها اشاره و بیان کرد :اخیراً صیادان
غیرمجــاز بــا اســتفاده از بــرق اقــدام به
صید ماهــی میکنند که موجب کشــتار
دسته جمعی و از بین بردن تنوع زیستی
میشــوند و عالوه بــر ماهیها گونههای
دیگر را نیز نابود میکنند .در حال حاضر
صیادان در هورالعظیم ،تاالب شادگان و
برخی رودخانههای اســتان با استفاده از
شــوک الکتریکی با یک کابل برق اقدام

گــروه ایران زمیــن ۳۱ /واحد صنایع تبدیلــی و غذایی در
خراســان رضــوی طــی  ۶ماه نخســت امســال احــداث و
اخبـــار
راهاندازی شده است.
«مجتبــی مزروعــی» رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی
گفــت :صنایــع تبدیلی وتکمیلی بخش کشــاورزی در جلوگیری از ضایعات
محصــوالت کشــاورزی ،ایجــاد ارزش افــزوده ،افزایش درآمد روســتاییان و
افزایش ســهم اشتغال صنعتی در مناطق روســتایی نقش مهمی دارد .در
همین راستا در  ۶ماه نخست امسال  ۳۱واحد تولیدی جدیدصنایع تبدیلی
راهاندازی شده و توســعه ۱۰واحد تولیدی درحال فعالیت با سرمایهگذاری
 ۶۵۹میلیارد ریالی در استان انجام شده است.
مشــهد ،نیشابور و چناران شهرهای پیشرو در صنایع تبدیلی هستند و استان
در ســال گذشــته نیز مقام اول را در حوزه فرآوری مواد خام کشاورزی ،ایجاد
اشتغال و صدور پروانه بهرهبرداری صنایع تبدیلی کسب کرده است.

خسارت ۷۰میلیارد ریالی سیالب
به مزارع پرورش ماهی مازندران

سازه جدیدی درقالب یک کالس چند پایه و مجهز به سامانه برق طراحی شده است
 30خانوارند) و بیشتر حالت کوچ نشینی
دارند .زیرا اغلب این روستاییان دامدارند
کــه به محض تمام شــدن علوفه مراتع و
کاهــش آب برای دام هایشــان اقــدام به
کوچمیکنند.
ëëتجهیز سازه جدید به سامانههای برق و
سرمایشی
احمــدی درباره مشــخصات این ســازه،
اظهــار داشــت :ایــن ســازه جدیــد در
قالــب یک کالس چنــد پایــه و مجهز به
ســامانههای بــرق و سرمایشــی اســت.
هنگام کوچ مانند چادر بســته میشــود و
موقع اتراق در مکان جدید ،باز میشود و
دانشآموزانمیتواننددرآنبهتحصیل
بپردازند.هریکازاینکالسهاگنجایش
 20تا  25نفر دانشآموز را دارد.
وی ادامــه داد :ســعی کردیــم هزینــه
ایــن کالسهــا زیــر  50میلیــون تومــان
( 35میلیونتومان)تمامشود.وسایلکل
این سازه تولیدات داخل است و حتی برای
ســقف آن از چوب درخت نخل اســتفاده
شده است .بخشــی از وسایل ساخت این
کالسهابومیمنطقهومتناسبباشرایط
منطقه طراحی و ســاخته شــده اســت .با
توجــه بــه تعــداد دانشآموزان ،ســاخت
 100کالس کپری از نوع این سازه جدید در
برنامه کاری قرار گرفته است .البته هزینه
ســاخت اولین کالس توســط یک نیکوکار
تأمین شــده و حداکثر در یک ماه آینده با
اعــام و ابالغ اداره کل آمــوزش و پرورش
استاندریکیازروستاهایمحروممنطقه
بشاگردنصبخواهدشد.

راهاندازی۳۱واحد صنایع تبدیلی
و غذایی در خراسان رضوی

این مناطق ،مدارســی با عمر باالی 60
ســال و بــا ســقفهای چوبی فرســوده
داریــم کــه دانشآمــوزان در آنهــا بــه
تحصیــل میپردازنــد .ایــن مــدارس
هیــچ گونــه ســازه مقاومی ندارنــد و بر
اثر زلزله یا بارندگی دچار آسیب جدی
خواهند شد .البته پیگیریهای ما برای
استانداردســازی و بازســازی مدارس با
اولویت مناطق محــروم ادامه دارد ،به
طوری که  3میلیارد دالر اعتبار از محل
صنــدوق ذخیره ارزی بــرای این کار در
نظر گرفته شــده که معــادل ریالی این
اعتبار طی  5سال باید در اختیار وزارت
آمــوزش و پــرورش قرار گیــرد و پس از
آن ،ایــن وزارتخانــه اعتبــار را بین اداره

به صید ماهی میکنند .لذا این موضوع
را در شــورای تأمیــن اســتان مطــرح
میکنیــم تــا تصمیــم الزم اتخاذ شــود.
صید با بــرق در تخمکگذاری ماهیها
اثــر منفــی میگــذارد و موجــب کاهش
ذخیره ژنتیکی آبزیان میشود.
الهیجانزادهبهمهاجرتپرندگان اشاره
کــرد و گفــت :طی مــاه آینــده مهاجرت
پرنــدگان را در پیــش داریــم و بــا توجــه

کل آمــوزش و پرورش اســتانها توزیع
میکند.
15ëëهزاردانشآموزبازماندهازتحصیل
وی بــدون اشــاره بــه آمــار جدیــد
دانشآمــوزان بازمانــده از تحصیــل در
اســتان ،گفــت :ســال گذشــته  15هــزار
دانشآموز بازمانده از تحصیل در استان
داشتیم که بیشتر آنان دختران روستایی
در مقطــع متوســطه بودنــد .هماکنــون
پیگیر دایر کردن 5مدرسه شبانه روزی در
«روستامرکزیها»(روستایپرجمعیت)
بــا تمــام امکانــات از جملــه خوابــگاه،
ســالنهای ورزشــی و غذاخوری هستیم.
در این مدارس دانشآموزان روســتاهای
اطــراف کــه جمعیــت کمتــری دارند به
این مدارس در روســتا مرکزیها میآیند
تا بتواننــد به تحصیلشــان ادامــه دهند.
تحصیل در این مدارس نیز رایگان است
و ســاخت  3عدد از این مــدارس تاکنون
تصویب شــده و به محــض تأمین اعتبار
ساخت آنها شروع خواهد شد.
ëëتکمیل طرحهای نیمه تمام آموزشــی،
برایرفعکمبودمدرسه
مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز
مــدارس هرمــزگان ضمــن اعــام اینکه
تکمیــل طرحهای نیمه تمام آموزشــی،
بــه منظــور رفــاه دانشآمــوزان و رفــع
کمبــود مدرســه از اولویتهای ایــن اداره
کل اســت ،خاطرنشــان کرد 222 :کالس
درس بــا هزینــه  450میلیــارد ریــال در
ســال تحصیلی جدید تحویل آموزش و
پرورش استان شده است.

به اینکــه آبگیرهای خوزســتان منحصر
به فرد هســتند پرنــدگان زیــادی به این
استانمیآیند.مدیرکلحفاظتمحیط
زیست خوزستان با اشاره به صیادانی که
اقــدام بــه صید ایــن پرنــدگان میکنند،
خاطرنشــان کــرد :یکــی از مشــکالت
اساســی وجود صیــادان در هورالعظیم
است که از مرزبانی میخواهیم ترددها
در این منطقه را کنترل کنند.

گــروه ایران زمین /ســیالب اخیر بالغ بــر  ۷۰میلیارد ریال بــه مزارع پرورش
ماهی مازندران خسارت وارد کرده است.
«ولــیاهلل محمــدزاده» ،مدیرکل شــیالت مازنــدران در بازدیــد از وضعیت
مــزارع پــرورش ماهــی مناطق غــرب اســتان ،اظهــار داشــت :منطقه غرب
اســتان از لحاظ شــرایط آب و هوایی برای تکثیر و پرورش ماهی بویژه ماهی
سردآبی قزلآال از ظرفیت باالیی برخوردار است.
در حــال حاضــر حدود  30درصد ماهی ســردآبی اســتان در مــزارع پرورش
ماهی منطقه  2و  3هزار تنکابن تولید و روانه بازار میشود.
وی دربــاره بــرآورد خســارت وارده به مزارع پرورش ماهی براثر ســیل اخیر،
گفت :براثر سیل ویرانگر اخیر شمال کشور 22 ،مزرعه پرورش ماهی قزلآال
در مناطق غرب اســتان و یک مزرعه شهرســتان رامســر دچار خســارت شد.
برحسب ارزیابیها و کارشناسی انجام شده میزان خسارات وارده حدود 70
میلیارد ریال برآورد شده است.
محمــدزاده بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــر ایــن خســارات از طریــق شــاخههای
غیررودخانــهای بــه مــزارع وارد شــده ،افزود :از ایــن میزان خســارت حدود
 45میلیــارد ریــال آن مربوط به تلفات ماهــی در اوزان مختلف و حدود 25
میلیــارد ریــال دیگر مربوط به ســازهها و تجهیزات آبزی پروری بوده اســت.
گــزارش خســارات وارده به منظور تصمیمگیری وارائه تســهیالت قانونی به
مراجع ذیصالح ارسال شد.
نخســتین ســمن ســرای خیرســاز کشــور در آیینــی
دو خط بــا حضور«ســید محمــد هــادی ایــازی» ،معــاون امــور
خبر اجتماعــی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در
دزفول کلنگ زنی شد.
 سرهنگ «حسین میری»رئیس پلیس پیشگیری سیستان و بلوچستان گفت:
وقوع سرقت در این استان نسبت به سال گذشته 11درصد کاهش یافته است.
 «فرهاد افضلی» ،مدیرکل شــیالت اســتان کرمانشاه اظهارداشت :مقدمات
راهانــدازی مرکز عرضه و فروش ماهی در کرمانشــاه انجام شــده و فعالیت این
مرکز بزودی آغاز میشود.
 روابط عمومی بیمارستان شهید صدوقی یزد اعالم کرد :عمل پیوند دستی که
بر اثر تصادف به طور کامل از بدن جدا شده بود با موفقیت دراین مرکز درمانی
انجامشد.
 «مهــرداد غضنفــری» ،معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی ومنابع انســانی
اســتانداری قم گفت :در یک ماه گذشته  53مورد احتکار ،امتناع از عرضه کاال و
عدم اعالم موجودی به مبلغ  53میلیارد تومان در قم گزارش شده است.
 «محمدهــادی ضیایــی مهــر» ،مدیــرکل راهآهــن خراســان گفــت32 :
گردشگرروســی با قطار گردشــگری عقاب طالیی وارد ایستگاه راهآهن مشهد
شدند.
 «مجتبی مزروعی» رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی گفت:
از ابتدای امســال تاکنون  19هزار تن پسته از این استان به کشورهای دیگر صادر
شده است.
 «کرمعلــی قندالــی» ،رئیــس ســازمان امور عشــایری کشــور یادآور شــد:
طبق مصوبه دولت ،امســال  27میلیارد تومان اعتبار بهصورت نقدی برای
آبرســانی به عشایر کشــور اختصاص یافت که سهم استان کرمان  6میلیارد
تومان بوده است.

