
سال 84 بود كه طرح انتقال آب خزر به سمنان در 
كارگروه بررسي تأمين آب استان سمنان با حضور 
معاون اول رئيس جمهور و وزي��ر نيروي وقت به 
تصويب رسيد و در پي آن، مصوبه هيئت دولت در 
سفر استاني سمنان در چهاردهم دي ماه سال 89 
به وزارت نيرو ابالغ و سرانجام اين طرح در تاريخ 
سي ام خردادماه 91 به شركت توسعه منابع آب و 
نيروي ايران به عنوان مجري ابالغ شد.  اين طرح 
به  صورت 2 خط لوله به ط��ول 160 كيلومتر از 
سواحل درياي خزر در مجاورت نيروگاه نكا آغاز 
شده و پس از عبور از شاليزارها و مناطق جنگلي 
در استان مازندران در مس��ير خط لوله نكا- ري، 
امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطيركوه در 
استان سمنان مي شود؛ در نهايت با عبور از تونل 
چش��مه روزبه در حوالي شهر ش��هميرزاد به دو 
شاخه تبديل مي شود كه يك خط لوله به سمت 
دامغان و شاهرود به طول 172 كيلومتر و ديگري 
به سمت س��منان به طول 132 كيلومتر كشيده 
خواهد ش��د.  آن طور كه ش��ركت آب نيرو اعالم 
كرده است هدف از اجراي اين طرح، نمك زدايي 
و تصفيه 200 ميليون مترمكع��ب آب از درياي 
خزر در سال و انتقال آن به شهرهاي فالت مركزي 
در استان سمنان است كه صرفاً به مصرف شرب 

و صنعت مي رسد. 

   فاجعه اي به عظمت انفجار بمب اتم
سال گذش��ته هم وقتي كه بحث انتقال آب خزر 
به سمنان مطرح بود يكي از اعضاي هيئت علمي 
مؤسس��ه تحقيقات جنگل ها و مرات��ع اين كار را 
به فاجعه اي بزرگ ت��ر از انفجار اتمي عنوان كرد.  
محمد درويش كه در نشستي با عنوان »بررسي 
انتق��ال آب مازندران به س��منان« حاضر ش��ده 
بود، گفت: »در طرح انتقال آب خزر به س��منان 
ميلياردها پول خ��رج مي كنيم تا كيفيت زندگي 
مردم را پايي��ن بياوريم؛ اين فاجع��ه  بزرگ تر از 
انفجار اتمي است.« اما نكته اي كه كمتر در طرح 
انتقال آب خزر به سمنان به آن پرداخته شده، اين 
است كه چندين كشور در اين درياچه سهم دارند 
و هر گون��ه بهره برداري بايد م��ورد موافقت همه 
كشورها باش��د.  با اين حال در پي سفر چند روز 
پيش رئيس جمهور به سمنان و پذيرش انتقال آب 
خزر به اين استان، باز هم صداي كارشناسان بلند 
شد و حتي نمايندگان مازندران در مجلس شوراي 

اسالمي به اين صحبت ها واكنش نشان دادند. 
با اينكه وقتي از انتقال آب خزر به سمنان صحبت 
مي شود، همه نگاه ها به سمت صدمات ناشي از اين 
كار به استان هاي ش��مالي كشور و محيط زيست 
آن مي چرخد اما حقيقت اين است كه با توجه به 
بهره مندي چند كشور از درياچه خزر، اگر فعاليت 

يك سويه اي در اين باره انجام شود و به قول معروف 
آب را برداريم و پسماند ش��ور آن را برگردانيم؛ يا 
حتي اگر آب را ببريم و در سمنان شيرين كنيم، 
باز هم روي بوم سازگان خزر اثر خواهد داشت و با 
اين كار، به ديگر كشورها كه رويه مشابه را در پيش 
بگيرند، چراغ سبز نشان مي دهيم تا بدون توجه به 
اثرات فرامنطقه اي، فعاليت هاي مخرب خود را آغاز 
و پيش ببرند.   كافي است كمي از تجربيات قبل و 
فعاليت هاي كشورهاي همسايه كه ضربات سختي 
به محيط زيس��ت ايران وارد كرد استفاده كنيم. 
مثاًل س��فير تركيه در پاس��خ به اعتراض ايران به 
سدسازي هاي اين كشور در طرح موسوم به )گاپ( 
گفت كه »شما چگونه اين اعتراض را داريد، وقتي 
كه خودتان اين همه طرح ه��اي انتقال آب روي 
كارون داريد، اين همه سدس��ازي كرده ايد و اين 

همه طرح هاي مخرب ديگر را اجرا كرده ايد؟«  
   طرحي بدون مبناي كارشناسي

»آغاز پروژه انتقال آب درياي خزر به س��منان در 
حقيقت آغاز مرگ درياي خزر است و قطعاً فاجعه 
زيست محيطي درياچه اروميه در مازندران تكرار 
مي ش��ود.« اين ها بخش��ي از حرف هاي نماينده 
مردم بهش��هر، نكا و گلوگاه در مجلس اس��ت و با 
بيان اينكه بخش��ي از شغل ها در ش��مال كشور 
وابس��ته به دريا و آبزيان دريايي است و همچنين 

گردش��گراني كه گردش��گري دريايي را انتخاب 
مي كنند خ��زر به عنوان مقصد اين گردش��گران 
است، مي گويد: »قطعاً مجمع نمايندگان مازندارن، 
گيالن و گلستان واكنش هاي الزم را نسبت به اين 
سخنان غيركارشناس��ي رئيس جمهور در صحن 
مجلس ابراز و اعتراض خود را نس��بت به اجراي 
اين پروژه نشان مي دهند.«  علي محمد شاعري 
تأكيد مي كند: »س��خنان رئيس جمه��ور كه در 
س��منان درباره موافقت و آمادگي دولت با انتقال 
آب درياي خزر به فالت مركزي كشور بيان كردند 
به هيچ عنوان مبناي كارشناس��ي ندارد چرا كه 
خزر يك درياچه بسته است و هرگونه دستكاري 
در اين درياچ��ه تبعات جبران ناپذي��ري را براي 
محيط زيس��ت منطقه، اقتصاد و اش��تغال مردم 
شمال كشور و معيشت ساكنان درياي خزر در پي 
دارد.«  عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي، 
آب، منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس ادامه 
مي دهد: »س��خناني كه اكنون به همين راحتي 
درباره انتقال آب درياي خزر مي گويند دقيقاً مانند 
سخناني است كه درباره اجراي پروژه پل بر روي 
درياچه اروميه گفتند كه همه مطالعات و بررسي ها 
انجام شده اما همه ديدند كه پس از احداث پل بر 
روي درياچه اروميه مشخص شد كه بررسي هاي 
كارشناسي الزم صورت نگرفته بود و احداث آن پل 
تبعات زيادي را براي محيط زيست و اكوسيستم 
درياچه اروميه ايجاد ك��رد.« البته نماينده مردم 
ساري در مجلس شوراي اس��المي هم با اشاره به 
سخنان رئيس جمهور در شاهرود مبني بر انتقال 
آب درياي خزر به س��منان، معتقد است طراحي 
مسئله اي كه از سال گذش��ته منسوخ شده بود و 
اينكه دولت با چه دليلي دوباره اين مورد را عنوان 
كرده مسئله اي است كه بايد پيگيري شود.   علي 
اصغر يوسف نژاد با اشاره به اينكه انتقال آب درياي 
خزر به داليل مختلف كارشناسي نيست و مسائل 
زيست محيطي را به همراه دارد، يادآور مي شود: 
»مجامع رسمي سازمان هاي زيست محيطي اظهار 
نظر كردند كه انتقال آب دريا خزر با اكوسيستم 
مازندران سازگاري ندارد و از لحاظ مالي نيز قابل 
توجيه نبوده و از نظر تكنيكي و به لحاظ تخصصي 
امكان انتقال آب دريا تا ارتف��اع بيش از هزار متر 

امكانپذير نيست.«

 ۵۹۰ مدرسه خراسان شمالي 
با بخاري هاي غيراستاندارد گرم مي شود  

نيم�ي از كالس ه�اي درس خراس�ان ش�مالي ب�ا بخاري ه�اي 
غيراستاندارد گرم مي شوند. وس�ايل گرمايشي كه سابقه چندان 
خوبي را در كارنامه خود طي اين چند سال اخير به ثبت نرسانده اند 
و حوادث متعددي كه بدترين  آنها حادثه مدرسه شين آباد است را 
رقم زده اند. حاال دوباره يك زمستان ديگر در پيش است و مديركل 
نوسازي، توس�عه و تجهيز مدارس خراسان ش�مالي از استاندارد 
نبودن سيس�تم گرمايش�ي ۵۹۰ مدرس�ه اس�تان خبر مي دهد. 

    
آذر س��ال 91 بود كه در مدرس��ه اي در روستاي ش��ين آباد در استان 
آذربايجان غربي به دليل محروم بودن از سيستم گرمايشي استاندارد 29 
دانش آموز دختر آن دچار حادثه شدند. حريقي كه طي زمان كمي كل 
كالس را فرا گرفت و خاطره اي تلخ از كالس درس را براي دانش آموزان 
رقم زد. حاال از آن واقعه شش سال مي گذرد و آن دختربچه هاي حادثه 
ديده بزرگ شده اند اما باز هم استاندارد سازي سيستم گرمايشي مدارس 
به درستي اجرايي نمي ش��ود. از همين رو با شروع هر زمستان، معضل 
استاندارد نبودن وسايل گرمايشي استان ها هم داغ مي شود. مشكلي كه 
هر ساله با پايان رسيدن زمس��تان متوليان وعده رفع آن را مي دهند و 
مي گويد نهايتاً تا دو سال آينده مدارس كل كشور به سيستم گرمايشي 
استاندارند تجهيز مي شوند. اما باز هم كه يكس��ال ديگر مي گذرد و به 
ابتداي زمستان ديگر مي رسيم شرايط يا تغييري نكرده، يا آنقدر بحث 
نوسازي و استانداردسازي مدارس به كندي پيش مي رود كه همچنان 
اين  معضل به قوت خود باقي مي ماند. گواه اين ادعا هم همين است كه 
اكنون به گفته كارشناسان حدود نيمي از مدارس استان خراسان شمالي 
از سيستم گرمايشي استاندارد برخوردار نيستند و با بخاري هاي از دور 

خارج شده يا نامناسب كالس درس را گرم مي كنند. 
   وعده پايان كار بخاري هاي غيراستاندارد

در حال حاضر هزار و 321 مدرس��ه در اس��تان خراسان شمالي وجود 
دارد ك��ه تنها نيمي از آنها به سيس��تم گرمايش��ي اس��تاندارد مجهز 
هس��تند و مابقي با بخاري هاي نفتي، گازي و حت��ي گاهاً همان طور 
كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود با بخاري هاي هيزمي گرم 
مي ش��وند. در اين خصوص مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
خراسان شمالي با اشاره به اينكه تعداد 731 مدرسه استان كه شامل 
3979 كالس درس مي شوند از سيستم گرمايش حرارت مركزي كه 
تمامي استاندارد هاي الزم را دارد برخوردارند، مي گويد: »با اين حال 

هنوز سيستم گرمايشي ۵90 مدرسه استان استاندارد نيست.«
امين فالح ادامه مي دهد: »370 مدرسه اس��تان شامل 13۵0 كالس 
درس و 227 مدرسه ش��امل 1399 كالس درس به ترتيب از سيستم 
گرمايش��ي نفتي از نوع اس��تاندارد و بخاري گازي استفاده مي كنند.« 
همچني��ن گفته مي ش��ود كه در س��ال ج��اري مبل��غ يك ميليارد و 
200ميليون تومان صرف خريد 400 بخاري نفتي هوشمند شده است. 
در اين خصوص اين مسئول مي افزايد: »طي مناقصات انجام شده اين 
بخاري ها كه مورد تأييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز هستند 
تا پايان امسال در مدارس اس��تان نصب و مورد اس��تفاده قرار خواهد 
گرفت.« مديركل نوسازي مدارس خراسان شمالي ادامه مي دهد: »عالوه 
بر مبلغي كه صرف خريد بخاري نفتي هوشمند شده است، بخش زيادي 
از اعتبار امسال سازمان نوسازي مدارس صرف تجهيز سيستم گرمايشي 
مدارس براي سال آينده شده است.« با اين تفاسير به نظر مي رسد كه 
سال آينده بخش بزرگي از معضل بخاري هاي غيراستاندارد اين استان 
برطرف شود. البته اگر همچون وعده  هاي پيشين مسئوالن كه قرار بود تا 
پايان سال 96 تمام مدارس به وسايل گرمايشي استاندارد تجهيز شوند، 

نباشد و اين مهم با جديت تمام پيگيري شود.

ايران كم آب است و تعدادي از اس�تان هايش در عطش به سر مي برند. 
اين يك حقيقت است و با گذري به اس�تان هاي مركزي كشور به خوبي 
مي ت�وان آن را لمس ك�رد. از يزد و كرم�ان و فارس گرفته تا س�منان و 
خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان. هر چند بارها و بارها طرح هايي 
در جهت رفع معضل كم آبي اين اس�تان ها ارائه ش�ده اس�ت اما نبايد 
فراموش كرد كه طرح ها بايد پخته و كارشناس�ي ش�ده مطرح شوند و 

مانند ده ها طرح در زمينه سدس�ازي ها و حفر چاه ها و اين اواخر هم پل 
روي درياچه اروميه كه پس از اتمام تازه متوجه ش�ديم نه تنها ارزشي 
ندارد بلكه ب�ه معضلي بزرگ براي كش�ور و به خصوص محيط زيس�ت 
تبديل شده است. حاال هم بحث انتقال آب درياي خزر به سمنان است 
كه به گفته كارشناس�ان مش�كالت زيس�ت محيطي غير قابل جبراني 
براي اين درياچه و اس�تان هاي همج�وار آن به همراه خواهد داش�ت. 

ميترا شهبازي

 با وجود آنكه خاك 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

نقش مهم�ي در 
زندگ�ي  ادام�ه 
موجودات دارد و توليد مواد غذايي گياهي و دامي 
به آن وابسته است، با اين حال بي توجهي به حفظ 
آن موجب ش�ده ت�ا اي�ن روزها بيش�تر خاك 
استان هاي كشور به شدت رو به فرسايش و نابودي 
گذارند؛ مس�ئله اي كه در حال حاضر دو استان 
لرس�تان و مازندران را كه نقش مهمي در زمينه 
توليدات گياهي و دامي دارند، به ش�دت تهديد 
مي كند. اين موضوع موجب ش�د ت�ا مدير گروه 
خاك شناسي دانشگاه علوم كش�اورزي ساري 
تأكيد كند: »ش�خم در جهت ش�يب در اراضي 
شيب دار، وجود دام بيش از ظرفيت مرتع، تبديل 
مراتع به زمين هاي كش�اورزي و همچنين قطع 
درختان و بدون پوشش گذاشتن مزارع و اراضي 
مصداق هايي است كه باعث شده روند فرسايش 
خ�اك به وي�ژه در مازن�دران تش�ديد ش�ود.«

    
آمارها نشان مي دهد، 10 درصد ارزش محصوالت 
كش��اورزي و 7 درصد توليدات كشاورزي كشور 
مربوط به مازندران است؛ موضوعي كه موجب شده 
تا اين استان رتبه نخست را در توليد 12 محصول 
زراعي، باغي، دامي و ش��يالتي به خود اختصاص 
دهد، و 27 درصد توليد ناخالص داخلي و 23 درصد 
اشتغال مستقيم استان مربوط به بخش كشاورزي 
باشد.  همچنين استان لرستان نيز ساالنه 2 ميليون 
و 400 هزار تن انواع محصوالت كشاورزي و دامي 
توليد مي كند، و اين درحالي است كه قابليت توليد 
3 هزار تن محصول كش��اورزي را ني��ز دارد.   اين 
آمار نش��ان مي دهد كه اين دو منطقه چه تأثيري 
بر توليدات كش��اورزي و دامي دارند و عماًل جزو 

مهم ترين مناطق در اين زمينه به شمار مي روند. 

   مرگ زودهنگام خاك حاصلخيز مازندران 
همانطور كه گفته ش��د ش��رايط آب و هوايي در 
كنار حاصلخيزي خاك مازندران موجب شده تا 
اين استان يكي از مهم ترين توليدكنندگان مواد 
غذايي و دامي به شمار مي رود و كمتر منطقه اي 
توان رقابت با آن را داشته باشد.  با تمام اين مزايا 
كه از آن نام برده شد در س��ال هاي اخير استفاده 
بيش از حد از منابع آبي و ورود آب ش��ور دريا به 
زمين هاي منطقه در كنار شخم در جهت شيب در 
اراضي شيب دار، وجود دام بيش از ظرفيت مرتع، 
تبديل مراتع به زمين هاي كشاورزي و همچنين 
قطع درختان و بدون پوش��ش گذاشتن مزارع و 
اراضي مصداق هايي است كه باعث شده فرسايش 
خاك به ويژه در مازندران تشديد شود.  مدير گروه 
خاك شناسي دانشگاه علوم كش��اورزي ساري با 
تأييد اين موارد مي گويد: »چنانچه ميزان خاك 

توليدي بيشتر از ميزان فرسايش خاك باشد اين 
روند طبيعي بوده و مش��كلي ايجاد نخواهد كرد 
اما اگر اين تعادل بر هم بخورد و فرس��ايش بيش 
از توليد صورت گيرد اصطالحاً فرسايش مخرب 
اتفاق افتاده است.« محمدعلي بهمنيار وضعيت 
كنوني فرسايش خاك در كشور را مخرب معرفي 
كرده و با بيان راه حل هاي جلوگيري از فرسايش 
خاك مي افزايد: »ايجاد پوش��ش گياهي، رعايت 
اصول كشاورزي، وجود تعداد مناسب دام در مرتع 
و حفظ جنگل ها مي تواند به كاهش فرسايش خاك 
كمك شاياني كند.« از آنجا كه هرگونه بهره برداري 
بي رويه از خاك و اجراي برنامه هاي نادرست باعث 
تشديد فرسايش خاك خواهد شد لذا نبايد منابعي 
همچون پساب ها و فاضالب هاي شهري و صنعتي 
را كه سبب آلودگي خاك مي شوند، قبل از تصفيه 
در زمين ها رهاسازي كرد.  از طرفي نفوذ عناصري 

كه به  علت دفن زباله وارد عمق خاك مي ش��وند، 
غير قابل احيا بوده و اي��ن عناصر به دليل نفوذ به 
اعماق خاك و همچنين منابع آب هاي زيرزميني 
قابل تصفيه و بازيابي نبوده و مشكالت عديده اي 
را براي خاك و آب ايج��اد مي كنند.  عضو هيئت 
علمي دانشگاه علوم كش��اورزي و منابع طبيعي 
س��اري با اش��اره به نقش خطرناك مواد آالينده 
در آب و خاك مي گويد: »انواع آلودگي ناش��ي از 
سموم كشاورزي، فلزات سنگين و شوري آن سبب 
از بين رفتن بيولوژي خ��اك، كاهش موجودات 
زنده و باكتري هاي مفيد و درنهايت كاهش توان 

حاصلخيزي خاك مي شود.«
   فرسودگي ۹۰ درصد زمين هاي زراعي كشور

اي��ران داراي 18/۵ ميليون هكت��ار زمين زراعي 
است كه بيش از 90 درصد آنها با مشكالت مربوط 
به خاك روبه رو بوده كه فرس��ايش خاك از جمله 
اين موارد است.  همچنين براي تشكيل يك  اليه 
خاك، زماني بين 300 تا 700 سال طول مي كشد. 
اين زمان در كش��ور ايران بيش از يك هزار سال 
است.  از طرفي بررسي ها نشان مي دهد فرسايش 
خاك بيش از حد استانداردهاي جهاني در كشور 
است.  پس از مازندران لرس��تان دومين استاني 
است كه با مشكل فرس��ايش خاكي مواجه است.  
رئيس سازمان جهاد كش��اورزي لرستان با تأييد 
اين موضوع مي گويد: »متوسط فرسايش خاك در 
ايران 16 تا 17 تن در هر هكتار است كه در استان 
نيز نزديك به همين ميزان است.« عبدالرضا بازدار 
با بيان اينكه بيش از ۵0 درصد خاك هاي كشور 
جوان هستند، مي افزايد: »از آنجا كه بيش از 7۵ 
درصد آن در اقليم خشك و نيمه خشك واقع شده 
است، لذا اگر خاكي مي خواهد تشكيل شود بايد 
رطوبت كافي وجود داشته باشد كه متأسفانه در 

كشورمان به دليل خشكي، تشكيل نمي شود.«

فرسايش خاک،  زمين هاي حاصلخيز مازندران و لرستان را تهديد می كند

سخناني كه اكنون به همين راحتي 
درب�اره انتق�ال آب دري�اي خ�زر 
مي گوين�د دقيقاً مانند س�خناني 
است كه درباره اجراي پروژه پل بر 
روي درياچه اروميه گفتند كه همه 
مطالعات و بررسي ها انجام شده اما 
همه ديدند كه پس از احداث پل بر 
روي درياچه اروميه مشخص شد كه 
كارشناسي الزم صورت نگرفته بود
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انتقال آب خزر، اروميه اي جديد مي سازد
 نماينده مردم بهشهر در گفت وگو با »جوان«: انتقال آب خزر به هيچ عنوان مبناي كارشناسي ندارد

 زيرا خزر يك درياچه بسته است و هرگونه دستكاري در آن تبعات جبران ناپذيري براي محيط زيست به همراه دارد

   البرز: مدير كل فرهنگ و ارش��اد البرز از برگزاري نهمين نمايشگاه 
كتاب البرز در 2۵ الي 30 آذر ماه در پارك چم��ران كرج خبر داد.  ناصر 
مقدم با اشاره به اينكه حدود 300 ناشر در اين نمايشگاه شركت مي كنند، 
افزود: تاكنون ۵00 ناشر براي شركت در اين نمايشگاه نام نويسي كرده اند 
كه متناسب با عملكرد آنها از ميان آنها 300 ناشر در نمايشگاه حضور پيدا 
مي كنند.  به گفته وي، اين نمايشگاه عالوه بر 130 غرفه اصلي برنامه هاي 
جنبي خاص ديگري نيز دارد كه شامل ايستگاه نقاشي كودكان، نقد شعر، 

امر به معروف و نهي از منكر و نمايش هاي خياباني است. 
  سيستان وبلوچستان: مدير صندوق بيمه اجتماعي روستاييان، 
كشاورزان و عشاير با بيان اينكه، بيمه اجتماعي نقش مؤثري در كاهش فقر 
در مناطق كم برخوردار و روستايي دارد، اظهار داشت: روستاييان از اقشار 
مولد جامعه هستند و بانوان روستايي مي توانند با استفاده از ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي موجود و ايجاد كسب وكار، مشاغل خانگي و صنايع دستي به 
رشد اقتصاد خانوار كمك كنند.  امان اهلل شاقوزايي با بيان اينكه، از اقدامات 
صندوق بيمه اجتماعي در سال گذشته اجراي قانون حمايت از خانواده و 
پرداخت مستمري به زنان مطلقه و داراي شوهر متوفي بود، افزود: زنان 
خانه دار كشاورز، روستايي و عشايري و زنان ساكن در شهر هاي زير 20 
هزار نفر جمعيت مي توانند با پرداخت حق بيمه از حق مستمري، تسهيالت 

بازنشستگي و از كار افتادگي در آينده برخوردار شوند. 
   بوشهر: استاندار بوشهر از مهم ترين برنامه ها و ظرفيت هاي دولتي و 
بخش خصوصي براي توسعه و پيشرفت استان بوشهر خبر داد.  عبدالكريم 
گراوند اظهار داشت: براي انجام امور بايستي مديران همه تالش خود را به 
كار بگيرند و خود را درگير بروكراسي اداري نكنند.  وي با تأكيد بر جذب 
سرمايه گذاران خاطرنشان كرد: بايد كمك كنيم و همراهي كنيم تا براي 

حضور و فعاليت سرمايه گذاران در سطح استان فضاي خوبي فراهم شود.

 درمان 1۰۰۰ زوج نابارور 
در مركز جهاد دانشگاهي اردبيل    

در حال حاضر بيش از ي�ك هزار زوج     اردبيل
ناب�ارور در مراك�ز جهاد دانش�گاهي 
اردبيل تحت درمان ق�رار گرفته اند كه نيمي از اي�ن تعداد نتيجه 
گرفت�ه و نيم�ي ديگ�ر در ح�ال ادام�ه رون�د درم�ان هس�تند. 
رئيس جهاد دانشگاهي استان اردبيل گفت: مركز جهاد دانشگاهي استان 
اردبيل در كمك به زوج هاي نابارور نيز به ش��كل بس��يار قابل قبولي عمل 
كرده كه با همكاري هاي انجام يافته در ح��ال حاضر بيش از يك هزار زوج 
نابارور در اين مراكز تحت درمان قرار گرفته اند كه نيمي از اين تعداد نتيجه 
گرفته و نيمي ديگر در حال ادامه روند درمان هستند.  مهران اوچي  اردبيلي 
افزود: در حال حاضر 46 واحد جهاد دانشگاهي و 120 مركز رشد واحدهاي 
فناوري در عرصه خدمت علم و فناوري در حال فعاليت هستند و اين مركز 
نيز فعاليت خود را در استان از سال 80 آغاز كرده و فعاليت هاي بسيار قابل 
توجهي در بسياري از عرصه ها انجام داده كه تمامي اين موارد براي ما مهم و 
اساسي است.  وي ادامه داد: توسعه مراكز جهاد دانشگاهي استان يك اولويت 
اساسي و مهم براي ما است و با جديت و تالش ويژه سعي داريم تا در راه اندازي 
شعبات و مراكز جهاد دانشگاهي در شهرستان هاي استان به يك سطح قابل 
قبول برسيم.  رئيس جهاد دانشگاهي استان اردبيل بيان كرد: به همين منظور 
انعقاد تفاهم نامه اي با استاندار اردبيل مبناي كار قرار گرفته بود كه در اين 
راستا با اخذ مجوز و تأمين اعتبارات مراكز جهاد دانشگاهي در شهرستان هاي 
اردبيل راه اندازي شود كه با تخصيص بيش از 2 ميليارد ريال شاهد افتتاح اين 
مركز در اين شهرستان هستيم كه اين موضوع براي ما بسيار خرسند كننده 
است.  اوچي اردبيلي گفت: فعاليت هاي جهاد دانشگاهي استان در حوزه هاي 
مختلف به سرعت در حال پيشرفت است و در تالش هستيم با توسعه كارهاي 
شاخص اين مركز در عرصه هاي مختلف به سمت صنعتي سازي و بومي سازي 

پيش برويم كه اين موضوع براي ما بسيار حائز اهميت است. 

 اتمام فاز اول پروژه مديريت يكپارچه 
زاينده رود     

پ�روژه مديري�ت يكپارچ�ه رودخان�ه     اصفهان
زاينده رود از سال ۲۰1۰ در سه فاز تعريف 

شده است كه فاز اول آن به اتمام رسيده است. 
مدير مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه اي اصفهان با اشاره اينكه 
در فاز دوم توسعه راهبردی، ابزارها و روش هاي توليد پايگاه داده براي 
تمام ذينفعان تعريف مي شود، گفت: پيشنهاد ايجاد سازماني يكپارچه 
براي مديريت حوضه آبريز زاينده رود در اين فاز مورد بررسي قرار گرفت 
كه ايده تشكيل و اجرايي شدن آن در فاز سوم وجود دارد.  غالمحسين 
حيدرپور با تأكيد بر شناسايي و راهكارهاي كاهش مصرف آب در حوضه 
در اين فاز افزود: امكان بهينه سازي مصرف آب ش��رب و بهره برداري از 
تصفيه خانه ها در اين فاز بررسي شد و رسيدن به توسعه پايدار جز اهداف 
اين فاز اس��ت.  وي با بيان اينكه پروژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده 
رود يكي از 17 پروژه اي است كه وزارت علوم آلمان در كشورهاي مختلف 
در حال انجام آن است، گفت: از لحاظ پيشبرد اهداف و فازهاي برنامه ريزي 
شده پروژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود در رتبه سوم قرار دارد 
كه بيانگر پيشرفت فازهاي آن است.  حيدرپور افزود: در برخي از 17 پروژه 
ديگر ما حتي وارد فازهاي دوم و سوم شده ايم.   وي ادامه داد: حوضه زاينده 
رود يك حوضه استثنايي است كه شاهد داشتن مشتركان آب در حوزه 

شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و محيط زيست است. 

 اختصاص ۵۰۰ ميليارد اعتبار 
براي تكميل محور »زاهدان– خاش«     

با توجه به كوهس�تاني بودن محور     سيستان وبلوچستان
خاش به زاهدان جهت دو بانده شدن 
اين مسير بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است . 
نماينده مردم خاش و ميرجاوه در مجلس گفت: با توجه به آمار دريافتي 70 
درصد از تصادفات رانندگي در محور هاي استان سيستان و بلوچستان ناشي 
از عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي است.  وي ياد آورشد: با توجه به 
كوهستاني بودن محور خاش به زاهدان جهت دو بانده شدن اين مسير بيش 
از ۵00 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است .  علي كرد تأكيد كرد: مردم 
بايد از تردد هاي غير ضروري در اين محور خودداري كنند تا ديگر شاهد رخ 
دادن حوادث ناگوار نباشيم.  وي نسبت به ارائه گزارش عملكردي از اقدامات 
انجام ش��ده در مجلس پرداخت و اجراي پروژه راه آه��ن، احداث راه هاي 
مواصالتي »روتك« و »ديگشكن«، اجراي پروژه هاي آبرساني به مناطق 
روستايي، تالش براي اجراي پروژه آبرساني به شهر خاش از »كارواندر« و 
ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در شهرستان هاي خاش و ميرجاوه را يادآور شد.  
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: با كمك كميسيون اجتماعي 
سهميه پذيرش مددجو در نهادهاي حمايتي شهرستان خاش با افزايش 

روبه رو شد و اكنون هيچ مددجو پشت نوبت چتر حمايتي وجود ندارد. 

 تشكيل يك ميليون و ۵۰۰ هزار 
پرونده الكترونيكي سالمت در گلستان   

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان     گلستان
از تشكيل پرونده الكترونيكي سالمت 
و ثبت آن در س�امانه ناب )نرم افزار اطالعات بهداشت( براي يك 

ميليون و ۵۰۰ هزار شهروند اين استان خبر داد. 
عبدالرضا فاضل گفت: افرادي كه براي آنان پرونده الكترونيك سالمت 
تشكيل شده بيشتر در مناطق روستايي و ش��هرهاي كمتر از 20 هزار 
نفر ساكن هستند.  وي افزود: تشكيل پرونده الكترونيك سالمت در دو 
شهر گرگان و گنبدكاووس با مشكل مواجه است كه شهروندان به ويژه 
كاركنان ادارات و نهادهاي دولتي بايس��تي براي تشكيل اين پرونده از 
طريق سامانه ناب اقدام نمايند.  وي ادامه داد: تشكيل پرونده الكترونيكي 
سالمت، ارائه خدمات به شهروندان را بهتر مي كند و از ابتداي سال آينده 
داشتن اين پرونده الزامي است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
با يادآوري كمبودهاي بودج��ه اي و برخي مطالب��ات مراكز درماني و 
بيمارستاني اين استان از بيمه ها، تصريح كرد: اين مشكالت سبب شده تا 
پرداخت حقوق و كارانه پزشكان و پرستاران و نيز نيروهاي شركتي مراكز 
درماني با مشكل مواجه شود.  وي يادآور شد: عالوه بر عقب افتادگي يك 
ساله كارانه پزشكان و پرستاران گلستان، مراكز درماني و بيمارستاني 
اين استان نيز تا پايان سال گذشته مبلغ يك هزار و 700 ميليارد ريال از 
بيمه ها طلب دارند.  فاضل گفت: دانشگاه علوم پزشكي گلستان در اين 
شرايط مي بايست هر ماه حدود 300 ميليارد ريال فقط بابت حقوق و 

كارانه پزشكان، پرستاران و نيروهاي شركتي پرداخت نمايد. 

 تداوم توسعه گردشگري روستايي 
آذربايجان شرقي با 3۰ طرح تسهيالتي   

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردش�گري آذربايج�ان ش�رقي از 
تخصيص 46 ميليارد تومان اعتبار به 3۰ طرح تسهيالت گردشگري 

روستايي در سال ۹7 خبر داد. 
»مرتضي آبدار« با بيان اينكه 41 موافقت اصولي اوليه بوم گردي در حوزه 
س��رمايه گذاري گردشگري اين استان صادر شده اس��ت، گفت: از ابتداي 
سال 96 تا 2۵ مهرماه سال 97، 41 مورد موافقت اوليه بوم گردي در حوزه 
سرمايه گذاري گردشگري استان صادر شده كه از اين ميان، 14 طرح موفق 
به كسب موافقت اصولي سرمايه گذاري گردشگري شده اند.  وي در ادامه 
به ميزان كل تس��هيالت مصوب بانكي براي پروژه هاي گردشگري استان 
آذربايجان شرقي از سال 96 تا مهرماه سال 97 اشاره كرد و افزود: بر اساس 
73 طرح مصوب بانكي در راستاي اهداف توسعه گردشگري استان در بازه 
زماني مذكور، مبلغ 89 ميليارد و 492 ميليون و 400 هزار تومان تسهيالت 
بانكي در راستاي تس��هيالت روستايي گردش��گري، فراگير گردشگري، 
صندوق توسعه ملي، صنايع دستي روستايي و طرح رونق توليد به متقاضيان، 
تخصيص يافته است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان شرقي ادامه داد: از حجم كل تسهيالت بانكي مصوب، مبلغي بالغ 
بر 46 ميليارد تومان به 30 طرح مصوب بانكي در حوزه تسهيالت گردشگري 
روستايي اختصاص يافته است.  آبدار در ادامه به فعاليت 68 انجمن مردم نهاد 
ميراث فرهنگي در استان اشاره كرد و گفت: انجمن هاي مردم نهاد ميراث 
فرهنگي با توجه به حوزه فعاليتشان مي توانند در پيشبرد اهداف سازماني 
در استان نقش به سزايي داشته باشند در همين راستا 68 انجمن مردم نهاد 
ميراث فرهنگي به صورت فعال در استان در حال فعاليت هستند كه تاكنون 

111 كارت عضويت توسط آنها صادر شده است. 
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