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خبر ويژه

مديرکل محيط زيست استان مازندران ميگويد دو چالش توليد زباله و از بين رفتن طبيعت و محيط زيست ناشي از گردشگري مديريت نشده در اين استان است.حسينعلي ابراهيميکارناميدر
گفتوگو با پانا درخصوص استفاده از ظرفيت گردشگري در مازندران و بهبود وضعيت محيط زيست در اين استان گفت :شمال کشور فقط متعلق به مردم بومياستانهاي شمالي نيست و متعلق به
تمام مردم ايران است بنابراين بايد از رونق گردشگري در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي استانهاي شمالي کشور استفاده شود.مديرکل محيط زيست استان مازندران با بيان اينکه گردشگري
مديريت نشده يکي از تهديدات محيط زيست اين استان است ،گفت :گردشگري بايد عالوه بر عوايدي که براي استان دارد به بهبود وضعيت محيط زيست منجر شود اما اکنون حضور گردشگران
در استان مازندران نه تنها گردشگري را رونق نداده بلکه فقط توليد پساب ،پسماند و تخريب محيط زيست را به دنبال داشته است.
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اليحه حمايت از محيطبانان بزودي به صحن مجلس ميرسد

اخبار

معاون توســعه مديريت ،حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به
آخرين وضعيت اليحههاي حيطبانان ،پســماند و خاک از تصويب کليات اليحه حمايت
از محيطبانان در کميســيونهاي اصلي و فرعــي مجلس خبر داد و گفت :اين اليحه به
زودي به صحن علني ميرسد.کريم شافعي در گفتوگو با ايسنا ،در مورد اليحه حمايت از
محيطبانان اظهار کرد :کميسيونهاي فرعي اليحه حمايت از محيطبانان را تصويب کرده
بودند .اين اليحه در کميسيون قضايي هم به عنوان کميسيون اصلي حدود دو هفته پيش
مطرح بود که کليات آن در اين کميسيون نيز تصويب شد.

کاهش  ۲۹درصدي بارش در کشور

رئيس مرکز ملي خشکســالي و مديريت
بحران ســازمان هواشناســي با اشاره به
کمبود  ۲۹درصدي بارش کشور نسبت به
بلندمدت ،استانهاي کمبارش و پربارش
را طي هشــت ماه گذشــته برشــمرد و
گفت :وضعيت بارشي استانهاي زنجان،
ايالم ،همدان ،اردبيل و کرمانشــاه تا آخر
ارديبهشــت نرمال بود.صادق ضياييان در
گفتو گو با ايســنا با بيان اينکه از ابتداي
ســال زراعي  ۹۶-۹۷تا پايان ارديبهشت
مــاه کل کشــور  ۱۵۱.۵ميليمتر بارش
دريافت کرده اســت،اظهارکرد :از آنجايي
که ميانگيــن بارش بلندمدت کشــور در
همين بازه زماني  ۲۱۴.۶ميليمتر اســت،
بســته به بلندمدت  ۶۳ميليمتر و معادل
 ۲۹.۴درصد کاهش بارش داريم.وي ضمن
مقايسه بارش امسال با سال قبل تصريح
کرد :بارش کل کشــور در ســال گذشته
در بازه زماني مهرماه تا پايان ارديبهشــت
 ۲۰۳.۸ميليمتر ثبت شــد بنابراين امسال
نسبت به سال گذشته  ۲۵.۷درصد کاهش
بارش داريم اين در حاليست که ارديبهشت
ســال گذشته پنج درصد هم کمبود بارش
داشــتيم.رئيس مرکز ملي خشکســالي و
مديريت بحران ســازمان هواشناســي در
ادامه وضعيت بارشــي اســتان تهران را
تشــريح و اظهارکرد :تهران از مهرماه ۹۶
تا ارديبهشــت  ۱۸۵.۳ ،۹۷ميليمتر بارش
داشت .بررسيها نشان ميدهد که تهران
نســبت به بلندمدت ۲۲درصد و نسبت به
سال گذشته  ۳۳درصد کمبود بارش دارد.
نماي شيشهاي ساختمانهاي
بلندمرتبه بايد برچيده شود

خليلآبــادي با تأکيد بر اينکه اســتفاده از
نماي شيشــهاي در ســاختمانها ناايمن
است،گفت :نماي شيشهاي ساختمانهاي
بلندمرتبــه بايد برچيده و بــه نماي ايمن
تبديل شوند.حسن خليلآبادي عضو شوراي
شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان؛ درباره اســتفاده از نماهاي شيشهاي
در ساختمانهاي بلندمرتبه پايتخت اظهار
کرد :اســتفاده از نماهاي شيشهاي ناايمن
است و اين ســاختمانها حتي اگر قبل از
تصويب قانون ممنوعيت استفاده از نماي
شيشهاي هم ساخته شده باشند ،به موجب
اينکه ناايمن هستند ،نماي شيشهاي آنها
بايد برچيده و به نماي ايمن تبديل شــود.
وي با اشــاره به قرار گرفتن تهران بر روي
گســل زلزله افزود :شکسته شدن شيشه و
ريزش آن از ارتفاع در مواقع زلزله و بحران
ممکن است موجب مرگ افراد شود.عضو
شوراي شــهر تهران در پايان خاطر نشان
کرد :شهرداري هر منطقه موظف است تا به
افرادي که از نماي شيشهاي در ساختمان
خود استفاده کردهاند ،اخطار دهد و اگر مالک
نسبت به جمع آوري نماي شيشهاي اقدام
نکند ،آن وقت موضوع بايد به کميســيون
ماده صد ارجاع داده شود.
سال  96هيچ مورد کودکآزاري در
مهدکودکها نداشتيم

مســعودي فريــد گفت :خوشــبختانه در
سال گذشــته هيچ مورد کودکآزاري در
مهدکودکها به اورژانس اجتماعي گزارش
نشده است.حبيباله مسعودي فريد معاون
امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در
گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار
کرد :معضل کودکآزاري در کالنشــهرها
بيشــتر اتفاق ميافتد و اين مسئله به دليل
حجــم بــاالي آســيبهاي اجتماعي در
شهرهاي بزرگ نسبت به شهرهاي کوچک
اســت.وي افزود :آمار وقوع  3هزار کودک
آزاري در ســال گذشته آمار قطعي نبوده و
اين آمار تنها مواردي را شامل ميشود که
با اورژانس اجتماعي در ميان گذاشته شده
اســت و احتمال ميرود موارد ديگري نيز
از انواع کودکآزاري اتفاق افتاده باشــد که
به اطالع اورژانس اجتماعي نرسيده است.
معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيستي
کشور خاطر نشان کرد :درباره اينکه معضل
کــودکآزاري در کدام يک از شــهرهاي
کشور بيشتر رخ ميدهد ،نميتوان آماري
اعالم کرد ،زيرا طــرح اينکه کودکآزاري
در فالن شهر بيشتر اتفاق افتاده است ،تنها
ت ميکند و نتيجهاي نيز براي
ايجاد حساسي 
کاهش معضل کودکآزاري در بر نخواهد
داشت .مسعودي فريد در ادامه يادآور شد:
شناخت مردم در نقاط مختلف و شهرهاي
کوچک و بزرگ در کشور نسبت به معضل
کودکآزاري با يکديگر متفاوت است و اين
امر بسته به نوع فرهنگ و توجيه مردم در
خصوص معضل کودکآزاري است.

ضرورت رعايت اصول سالمت روان در محيط کار

معاون دفتر سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با تاکيد براينکه افراد شاغل بيشترين
زمان خود را در محل کار ســپري ميکنند ،گفت :اينکه فرد در محل کار احساس آرامش خاطر
داشــته باشد ،در افزايش بازدهي کاري و بروز توانمنديهايش تاثير زيادي دارد.به گزارش ايسنا،
علي اسدي درخصوص ضرورت رعايت اصول سالمت روان در محيط کار تاکيد کرد :هر شغلي
بنا به مختصات ذاتي خود باعث ايجاد استرس در افراد ميشود ،اما با آموزش سبک زندگي براي
پيشگيري از بروز استرس و فراگرفتن شيوه صحيح برقراري ارتباط با ديگران و در صورت نياز،
مداخالت دارويي باتجويز پزشک متخصص ميتوان استرس را در محيط کار کنترل کرد.

دود تاکسيهاي فرسوده در ريه مردم پايتخت

نوسازي ۱۰هزار تاکسي ،معطل يک ابالغيه!

بارها و بارها مسئوالن پايتخت اعالم کردند
که حل مشکل ترافيک و آلودگي هوا جزو
مطالبات درجه يک شــهروندان تهراني
اســت و همگي توسعه و نوسازي حمل و
نقل عمومــيرا تنها راه چاره حل ترافيک
و در پــي آن حل آلودگي هوا ميدانند اما
در اين چرخه شاهد رفتارهاي متناقضي از
سوي برخي دستگاهها هستيم.
داســتان نوســازي تاکســيها ،پستي و
بلنديهاي بسياري را در دوره کوتاه خود
ديده است چرا که طرح «کليد به کليد» از
ســال  ۹۴آغاز شد و قرار بود در اين طرح
مبلغ  ۲۰ميليون تومان ،تســهيالت ارزان
قيمت به مالکين تاکســيهاي فرســوده
و مبلغ ۵ميليون تومــان براي دو گواهي
اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز
پرداخت ميشــود و همچنيــن مبلغ پنج
ميليــون ريال هم بابت الشــه خودرو به
عنوان آورده مالک تاکسي فرسوده لحاظ
شــود اما بعد از مدتي ايــن طرح به دليل
اختالفــات خودروســاز و گمرک متوقف
شد.با توقف روند نوســازي تاکسيهاي
فرسوده ،همه تالش کردند تا گره از اين
مهم باز شــود و نهايتا طلسم اين توقف،
بعد از گذشــت چند ماه شکست و در آبان
ماه سال  ۹۶صدور پيش فاکتورها توسط
شــرکت خودروســاز آغاز شــد و فرآيند
نوسازي تاکسيهاي فرسوده مانند گذشته
از ســر گرفته شــد اما اين روند هم دوام
زيادي نداشــت چراکه بار ديگر در بهمن
ماه سال  ۹۶مجددا اين طرح متوقف شد
تخفيفهايي که هنوز اعمال نشده

مرتضي ضامنــي مديرعامــل اتحاديه
تاکسيرانيهاي شهري نيز در خصوص اين
توقف به ايسنا ميگويد :علت عدم تناسب
اعتبارات و انباشت فرســودگي ،نوسازي
تاکسيهاي فرسوده را با مشکالتي روبهرو

کرده است و اين باعث ميشود که گمرک
معوقات خود را به ايران خودرو نپردازد و در
نتيجه شرکت خودروساز نيز پيش فاکتور
صادر نکند .در حقيقت اعتباري که هرساله
در قانــون بودجه براي اين امر تخصيص
داده ميشــود ،پاسخ انباشت فرسودگي را
نميدهد.ضامني اضافه کرد :با وجود اينکه
سازمان برنامه و بودجه قول اعمال تخفيف
داده که بدهيهاي قبلي گمرک به ايران
خودرو پرداخت شــود اما هنوز تغييري در
روند توقف را شــاهد نيســتيم و به نظر
ميرســد که شــرکت خودروساز بايستي
پيگيريها و مکاتبات الزم را انجام دهد تا
اين طرح مجددا از سر گرفته شود.
دود اختــاف دو ســازمان در ريه
مردم تهران

عليرضــا قنــادان مديرعامل ســازمان
تاکسيراني شــهرداري تهران نيز در مورد
روند نوسازي تاکسيهاي فرسوده با گاليه

از شرکت خودروساز داخلي ،گفت :در سال
حمايت از کاالي ايراني قرار داريم و برنامه
ما اين است که از توليدات داخلي استفاده
کنيم ،اما متاسفانه شاهد هستيم که شرکت
طرف قرارداد در نوســازي تاکســيهاي
فرسوده به دليل برخي از مشکالت مالي
با ساير ســازمانها ،صدور پيش فاکتور را
متوقف کرده اســت و عمال با اين اقدام
خود پروژ ه نوســازي تاکسيهاي فرسوده
در کل کشــور را متوقف کرده است و ۱۰
هزار تاکســي در صف نوسازي قرار دارند
که الزم است مسئوالن فکري به حال اين
موضوع کنند.
وعده خودروسازها براي آغاز مجدد
نوسازي تاکسيها از خرداد

مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري
کشــور با بيان اينکه ســازمان برنامه و
بودجــه مبلغ  180ميليــارد تومان اعتبار
بهمنظور نوســازي ناوگان تاکســيراني

نماينده مردم بيرجند ،درميان و خوسف در مجلس شوراي اسالميهشدار داد

مشکل پوستي گريبانگير  ۸۰درصد کودکان روستاهاي خراسان جنوبي

نماينده مردم بيرجند ،درميان و خوسف در مجلس
شــوراي اســاميبا بيان اينکه بيش از  ۸۰درصد
کودکان روستاهاي خراسان جنوبي از مشکل پوستي
رنج ميبرند ،گفت :در دو سه ماه اخير بارها و بارها
کودکاني که دچار اين بيماري پوستي هستند را از
نزديک ديدهام؛ به لحاظ کمبود آب متاسفانه امکان
بهداشت کامل و استحمام صحيح نيز در مردم اين
خطه وجود ندارد.
حجت االســام ســيدمحمدباقر عبادي (نماينده
مردم بيرجند ،درميان و خوسف در مجلس شوراي
اســامي) در خصوص عکسهاي منتشر شده از
مشکل پوستي کودکان روستاي ذکري طبس مسينا
که در حوزه نمايندگي اوست به خبرنگار ايلنا گفت:
اين روستا تنها روستايي نيست که کودکانش بدليل
کمبود آب با اين مشــکل روبرو هستند؛ قريب به
 480روستا در خراسان جنوبي مشکل آب دارند و با
تانکر به آنها آبرساني ميشود .بسياري از قناتهاي
اين استان هم خشک شده اســت .بحران آب در
اين اســتان به حدي جدي اســت که بهداشت در
روستاهاي اين اســتان را هم تحت تاثير قرار داده
اســت.وي ادامه داد :مطمئن باشيد تا مشکل آب
در اين استان حل نشــود ما به زودي عکسهايي
از کودکان ساير روســتاهاي استان هم در فضاي
مجازي خواهيم ديد .در دو سه ماه اخير بارها و بارها
کودکاني که دچار اين بيماري پوستي هستند را از
نزديک ديدهام؛ به لحاظ کمبود آب متاسفانه امکان
بهداشت کامل و استحمام صحيح نيز در مردم اين

خطه وجود ندارد و آلودگيهاي زيست محيطي هم
در افزايش اين بيماري تاثيرگذار است.او ادامه داد:
االن اگر پزشکان و درمانگران را براي حضور در اين
روستاها دعوت کنيم طبيعت ًا تا آب نباشد نميتوانيم
به جايي برسيم و آنها نيز نميتوانند اقدامات خود را
به درستي انجام دهند .صادقانه بايد گفت دسترسي
به پزشک براي اين روستاييان بسيار محدود است.
افزايش امکانات ميتواند به ساکنان اين منطقه که
به لحاظ آب و هوايي شــرايط ويژهاي را هم دارند
در درمان بيماريهايشــان کمک ساز باشد.حجت
االسالم عبادي جمعآوري پول براي کمک به اين
کودکان توسط هنرمندان را اقداميدانست که وي
نميتواند آن را تاييد کند و گفت :من اين افرادي که
در اين زمينه کار ميکنند را نميشناسم و نميتوانم
يقيــن دهم که پولها صرف اين امر ميشــود يا
نه .دســتگاههاي نظارتي آن را هم نميدانم .قطع ًا
دستگاههايي مثل کميته امداد براي اين موارد هست
و به روستاهاي خراسان جنوبي کمک ميکند.

تخصيص داده اســت ،گفــت :با وصول
بدهيهاي معوق شرکتهاي خودروساز،
آنهــا نيز قــول دادهاند طرح نوســازي
تاکسيهاي فرســوده را از ابتداي خرداد
به جريان بياندازند.مرتضي ضامني اظهار
کرد :تا کنون 71هزار تاکســي فرسوده از
رده خارج و 61هزار دستگاه تاکسي جديد
به متقاضيان واگذار شده است .همچنين
براي  10هزار دستگاه تاکسي فرسوده نيز
اسقاط بدون جايگزين را انجام شده است.
وي ادامه داد :علــت توقف دو مرحلهاي
اين طرح عدم تناسب اعتبارات و انباشت
فرسودگي است .به عبارت ديگر اعتباري
که گمرک موظف به «کارسازي به حساب
شرکت خودروساز» بود متناسب با حجم
انباشت خودروهاي فرسوده نبود و همين
امر منجر به توقف طرح شد.
با اين حال محســن پورسيدآقايي معاون
حمــل و نقل ترافيک شــهرداري تهران
در گفت وگو با ايســنا ،گفت :نوســازي

تاکسيها ،با مشکالتي مواجه شده است
بگونهاي که خودروسازها کوپنهايي بابت
فرسوده کردن تاکسيها دريافت ميکنند
که ايــن کوپنها را به کمرگ ميدهند تا
هزينه وارادات در کمرگ رايگان باشد اما
مسئله اين است که اين اعتبار سال گذشته
از سوي ســازمان برنامه برنامه تخصيص
داده نشــده است.وي با بيان اينکه امسال
بودجه بــراي اين مهــم تخصيص داده
شده اســت اما هنوز از سازمان برنامه به
وزارت کشــور و پــس از آن به کمرگ و
خودروساز ابالغ نشده است گفت :عالوه
بر اين خودورســاز هم خــودرو نميدهد
اين در حالي اســن که هرساله بايد ۸۰۰۰
تاکسي نوسازي شود تا متوسط سن ثابت
بماند.پورســيدآقايي با بيان اينکه ۱۰هزار
تاکســي در نوبت نوسازي معطل هستند
افــزود :البته حضور محمدعلي افشــاني
را در پست شــهردار تهران به فال نيک
ميگيريــم چراکه وي در وزارت کشــور
نيز دســتاوردهاي خوبــي در اين زمينه
داشتهاند و اميد است که اتفاقات خوبي در
اين زمينه رخ دهد چراکه شــهردار تهران
در جلســه شوراي معاونين نيز بر پيگيري
مسئله نوسازي تاکيد داشتند.معاون حمل
و نقل ترافيک شهرداري تهران بااشاره به
مشکل تحويل تاکسيهاي ون نيز گفت:
سال گذشته  ۲۵۰دستگاه ون نيز خريداري
کرديم کــه در مرحله تحويل اســت اما
خودورســازها باتوجه به تغييرات نرخ ارز
ميخواهند قيمتها را تغييــر بدهند اما ما
موافق نيســتيم چراکه قراردادها را قبل از
سال منعقد کرديم.به گزارش ايسنا ،نوسان
بازار ارز ،اختالف ميان کمرگ و خودروساز
و ...سبب شده که ۱۰هزار تاکسي فرسوده
در صف نوســازي ماهها بمانند .حال بايد
ديد گره اين نوسازي به دست معاون وزير
سابق و شهردار امروز تهران باز ميشود؟.

بابايي صالح :ارتقاي کيفيت خدمات درمان اعتياد ضروري است

افزايش سه برابري قيمت شيشه و خطر روي آوردن افراد به هروئين

عضو هيات رييسه کميسيون اجتماعي مجلس
گفت :فعاليت آشپزخانههاي توليد مواد مخدر
در کشور در حال گســترش و افزايش است.
روح ا ...بابايــي صالح در گفــت وگو با خانه
ملت ،در مورد  3برابر شــدن قيمت شيشــه،
گفت :بر اســاس برخي اظهارات اين افزايش
قيمت ناشــي از افزايش قيمــت دالر ،منهدم
کردن البراتوارهاي توليد شيشه و جمع آوري
معتادان متجاهر اســت که زمينه ساز کاهش
توليد شيشــه در مکانهاي زيرزميني شــده
و به دليل نوســانات نرخ ارز قيمت شيشه به
 3برابر افزايش پيدا کرده اســت.نماينده مردم
بويين زهرا در مجلس شوري اسالمي ،با بيان
اينکه احتمال مصرف کنندگان شيشه به سمت
تزريق به دليل افزايش سه برابري قيمت وجود
دارد از شــيوع مواد مخدر صنعتــي در ميان
نوجوانان و جوانان انتقاد کرد و افزود :شيشــه
از جمله مواد مخــدر صنعتي بوده که مصرف
آن براي جوانان بيش از حد خطرناک است در
اين رابطه ميطلبد دستگاه قضا و دستگاههاي
نظاميو امنيتي با شناسايي باندها و سرکردگان
تهيه و توزيع شيشه در کشور برخورد قاطع با
آنها را در دســتور کار قرار دهند.وي با انتقاد از
اينکه فعاليت آشپزخانههاي توليد مواد مخدر در
کشور در حال گسترش و افزايش است ،تصريح
کرد :بايد با عرضه کنندگان خرد و عمده مواد
مخدر به صورت قاطع و جدي برخورد کرد.وي

بر ضرورت بازنگري در پروتکلها و همچنين
ارتقــاي کيفيت خدمات درمــان اعتياد تاکيد
کرد و گفت :خدمات رســاني بــه معتادان در
کمپهاي ترک اعتياد کيفي نيست؛ متاسفانه
کمپهاي ترک اعتيــاد تنها به مدت  21روز
به معتادان خدمات رســاني ميکنند درحالي
که درمان اعتياد زمان بر اســت و بايد همراه
با روانشناسي و مددکاري باشد که بعد از ترک
مجدد به سمت مصرف مواد مخدر سوق پيدا
نکنندايــن نماينده مــردم در مجلس دهم ،با
تاکيد بر اينکه اعتياد تک بعدي نيست ،تصريح
کرد :تماميابعاد آن بايد مورد توجه قرار گيرد
تا امر درمان معتادان محقق شود.بابايي صالح
بر لزوم ساماندهي مراکز ترک اعتياد تاکيد کرد
و گفت :متاســفانه اغلب معتادان پس از ترک
بازگشت به اعتياد دارند براي جلوگيري از اين
موضوع روان درماني و توانمندسازي معتادان
بايد در دستور کار قرار گيرد.

 55درصد مساحت کشور سيلخيز است

حدود  ۵/۵۵درصد مســاحت کشور معادل
 ۹۱ميليون هکتار از عرصه حوزههاي آبخيز
کشور سيلخيز است همچنين اين عرصهها
در توليد هرز آبهاي سطحي که به سرعت
از دسترس خارج ميشــوند ،نقش دارند و
در تشديد فرســايش و ايجاد سيالبهاي
مخـرب موثر هستند.به گزارش ايسنا ،فشار
انسان بر جنگل ،مرتع ،خاک و زمين ،روند
روزافزون شهرنشيني و توسعـه سطوح غير
قابـــل نفوذ هر روز احتمال سيلخيزي در
مناطق مسکوني را افزايش ميدهد .از اين
رو آبخيزداري ضرورتي اجتنابناپذير است.
بنابر پيشبيني سازمان ملل تا سال ۲۰۲۵
ايران در فهرست کشورهايي قرار ميگيرد
که با کمبود آب مواجه خواهد شد .از اينرو

فرسايش ساالنه  ۲ميليارد تن خاک در ايران
اجراي پروژههــاي آبخيزداري از مهمترين
اقداماتي اســت کــه ميتوانــد با کاهش
خسارات سيل و فرســايش خاک موجب
تغذيه آبخوانها و توليد مواد غذايي شود و
ما را از اين نگراني رهايي بخشد.حدود ۹۰
تا  ۹۵ميليون هکتار از مســاحت کشور را
مناطق کوهستاني و شــيبدار و حدود ۶۹
تا  ۷۴ميليون هکتار را مناطق کم شــيب و
دشتها تشکيل ميدهند.بر اساس گزارش
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري ميزان
فرسايش خاک در ايران حدود  ۲ميليارد تن
در سال برآورد شده است(حدود  ۷/۱۶تن در
هکتار) که با شاخص جهاني  ۵تا  ۶تن در
هکتار ،فاصله بسيار زيادي دارد .اثرات اين
ميزان فرسايش خاک بالغ بر  ۲۳۶ميليون

متر مکعب رسوبگذاري در مخازن پشت
ســدها و به ميزان حدود  ۵۰۰ميليون متر
مکعب رسوبگذاري در شبکههاي آبياري و
زهکشي مدرن و سنتي و از دسترس خارج
شدن هزاران هکتار اراضي مزروعي است.
اهميت اقدامات آبخيزداري زماني بيشــتر
مشخص ميشــود که بدانيم در وضعيت
فعلي حدود  ۲۵۵شــهر معادل  ۵/۴۱درصد
کل شهرهاي کشــور ۸۶۵۰ ،پارچهآبادي
معــادل  ۷/۱۲درصد آباديهاي کشــور و
حدود يک ميليون هکتــار از اراضي زراعي
شــامل باغات ،اراضي آبــي و ديم واقع در
دشتها و حاشيه رودخانهها ۲۰ ،هزار رشته
قنات و بخش قابل مالحظهاي از جادهها و
راههاي ارتباطي در معرض خطر سيل قرار

دارد.همچنين هـر  ۱۵۰هـزار هکتار فعاليت
آبخيــزداري ميتواند به ميــزان  ۳۰تا ۵۰
درصد خطر سيلگيري يک شهر ۲۰ ،روستا
و  ۲۰۰۰هکتار اراضي زراعي و بخش قابل
توجهي از جادهها و راههاي ارتباطي و ساير
تأسيسات زير بنايي را کاهش دهد.
چالشهــاي مديريتــي در مديريت
آبخيزهايکشور

عواملي ماننــد فقدان آمايش ســرزمين،
بهرهبرداري بيش از توان زادآوري(توليد) به
پوشش گياهي ،وقوع دورههاي خشکسالي
متوالي و عدم تناسب اعتبارات تخصيصي
با حجم فعاليت مورد انتظار از جمله عوامل
چالشهاي مديريتي در مديريت آبخيزهاي

کشور است .همچنين فشارهاي روزافزون
افراد غير متخصص بر اجــراي پروژهها و
عدم تمرکز بر فعاليتهاي جامع و يکپارچه،
فقدان تحقيقات کاربردي بــه ويژه در امر
ارزيابي ميزان موفقيت طرحها و ناهماهنگي
بين دستگاههاي اجرايي منطقه براي اجراي
فعاليتهاي جامع آبخيزداري از جمله عوامل
ديگــر چالشهاي مديريتــي در اين حوزه
است.

اخبار
اعزام اولين گروه زائران ايراني
به حج  97در  27تيرماه

معاون حج ،عمره و عتبات ســازمان حج
و زيارت اظهار کرد :پروازهاي مدينه قبل
از  ۲۷تيرماه تــا  ۱۹مردادماه و پروازهاي
مدينه بعــد از  ۸تــا  ۲۴مردادماه انجام
ميشود.اکبر رضايي گفت :ثبتنام حجاج
در کاروانها خيلي روان انجام شــد و در
همان روزهاي نخست ،ظرفيت کاروانها
به طور کامل تکميل شد.رضايي همچنين
با اشاره به تاخير در انجام معاينات پزشکي
زائران ،اظهار کرد :معاينات پزشکي نيز تا
پايان هفته تکميل ميشود.به گفته وي،
اشخاصي که مرحله پزشکي را پشت سر
گذاشتهاند امکان پرداخت پول باقي مانده
حــج را در اين مرحله دارنــد که بايد در
مهلت تعيين شده انجام شود.معاون حج،
عمره و عتبات سازمان حج و زيارت افزود:
ثبت اطالعات براي انجام مقدمات صدور
رواديد بعد از پايان معاينات پزشکي و واريز
مرحلــه دوم هزينه حج صورت ميگيرد.
حميد محمدي رئيس سازمان حج و زيارت
اظهار کرد :سازمان حج و زيارت در حال
حاضر هيچ برنامهاي براي از ســرگيري
دوباره حج عمره ندارد.
تحصيل  ۴۶۳هزار دانشآموز
اتباع خارجي در ايران

رئيس مرکز امــور بين الملل و مدارس
خــارج از کشــور وزارت آمــوزش و
پــرورش گفت ۴۶۳ :هــزار دانشآموز
اتباع خارجي در مدارس ايران تحصيل
ميکنند که از اين تعداد  ۴۳۳هزار نفر،
دانشآموزان اتباع افغانســتاني هستند.
غالمرضا کريمــيدر گفتوگو با فارس
درباره تعــداد دانشآموزان اتباع خارجي
در مدارس کشور ،اظهار کرد 463 :هزار
دانشآموز اتباع خارجــي در آموزش و
پرورش ايران تحصيــل ميکنند که از
اين تعداد  433هــزار نفر ،دانشآموزان
اتباع افغانســتاني هســتند.وي با اشاره
به فرمايش مقــام معظم رهبري درباره
تحصيــل دانشآموزان افغانســتاني در
مدارس ايران ،گفت :بعد از بيانات مقام
معظم رهبــري 115 ،هزار نفر بر تعداد
دانشآمــوزان افغانســتاني در مدارس
ايران افزوده شــد.کريميبا بيان اينکه
براي ثبتنام دانشآموزان افغانستاني در
مدارس ايران چه مجاز و چه غير مجاز
مشــکلي وجود ندارد ،افزود :البته ما از
مجامع و سازمانهاي بينالمللي گاليه
داريم که حمايتهايي که الزم است از
دانشآموزان افغانستاني انجام نميدهند
زيرا حتي بخشــي از اين دانشآموزان
توانمندي خريد کتــاب و لوازم تحرير
اوليه را هم ندارند.
شناسايي  ۴۱۴تقاطع حساس
در پايتخت

جانشين شــهردار در شوراي هماهنگي
مديريت بحران گفت ۴۱۴ :نقطه داراي
تقاطع و محلهاي حســاس شناسايي
شــد و برنامه ايمن سازي شريانهاي
حياتي در دســتور کار قرار گرفته است
.بــه گزارش مهــر ،احمــد صادقي در
سلسله برنامه آشنايي شهرداران مناطق
با وظايف روساي ســتادهاي مديريت
بحران که با حضور شــهردار منطقه ۷
و هيات همراه برگزار شد  ،ضمن اعالم
اين مطلب گفت :حادثه شــهران نشان
داد که محلهاي تقاطع شــريانهاي
حياتي مثــل آب ،برق  ،گاز و مخابرات
از حساســيت بااليي برخوردار است و
فرونشست زمين بر اثر عوامل مختلف
از جمله ايجاد حفرههاي ناشي از شسته
شــدن خاک بر اثر فرسودگي لولههاي
آب يا عبور قناتهاي سرگردان ميتواند
حوادثي مشــابه حادثه شهران را تکرار
کنــد .از هميــن رو  ۴۱۴نقطه داراي
تقاطع و محلهاي حســاس شناسايي
شــد و برنامه ايمن سازي شريانهاي
حياتــي از جمله نصب شــيرهاي قطع
کننده گاز در دســتور کار سازمانهاي
خدمات رســان قرار گرفت که بايد به
صورت مستمر اجرايي شود.وي گفت:
حــوزه مديريت بحــران نيازمند توجه
بيشــتر اســت به ويژه آنکه با رشد و
توسعه شهري طي ســالهاي اخير از
يک سو و از سوي ديگر ظهور حوادث و
مخاطرات نو ،با آسيب پذيري بيشتري
مواجه هستيم.

