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ضرورت پاسداری از پاسبانان منابع ملی

کوتاه از

جوی نسبت ًا پایدار در بیشترمناطق کشور

ســازمان هواشناســی از جوی نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق کشور طی
فردا جمعه خبر داد .گزارش این سازمان حاکی از خروج جریانهای
ســرد شــمالی از کشــور اســت که با خــروج این ســامانه امــروز و فردا
(پنجشنبه و جمعه) در گیالن و اردبیل افزایش دمای هوا و وزش باد
گرم پیشبینی میشود .از روز یکشنبه هفته آینده هم انتظار میرود
شــاهد ســامانه بارشی جدیدی از ســمت غرب و شــمال غرب کشور
باشیم .سازمان هواشناسی برای تهران هم طی امروز و فردا ،آسمانی
نیمه ابری همراه با غبار محلی پیشبینی کرد.
عکس :ایرنا

ســاری  -حســین خانــی /پاســبانی از
محیطزیســت وظیفــه ســنگینی اســت
که بــردوش محیطبانان قرار داده شــده
اســت .آنان در ســرما و گرما ،روز و شــب
در دریــا و کوهســتان بــرای نگهبانــی از
اموالی که متعلق به تمام کشــور اســت،
به حراســت مشــغولند .تقریباً در اغلب
گفتههای مقامات ارشــد محیط زیست
و منابــع طبیعی بــر این موضــوع تأکید
میشــود کــه تعــداد محیطبانــان در
مقایســه با میزان مناطقی کــه باید از آن
حفاظت کنند مطابقتی وجود ندارد.
اســفند مــاه ســال  95بــود کــه یــک
مقــام ارشــد در ســازمان محیط زیســت
اعــام کــرد ،در حــال حاضــر بــرای
مدیریــت و حفاظت  ۲۲میلیــون هکتار
از اراضــی مهم کشــور در قالــب مناطق
حفاظتشــده چهارگانه و مناطق شکار
ممنوع 2 ،هزار و  ۶۰۰محیطبان رســمی
و پیمانــی فعال هســتند کــه در مجموع
و بــا لحــاظ تعــداد نیروهــای قــراردادی
تعداد آنــان به 3هزار نفر میرســد .وی
تأکید داشــت که بیشــک تعداد کنونی
محیطبانهای کشور از تعداد استاندارد
جهانی کمتر است ،اما تاکنون درباره این
وعدهها اقدامات عملی صورت نگرفته
اســت .در همیــن حال ،هر ســال شــاهد
اتفاقــات ناگوار زیــادی برای فعــاالن در
این حرفه هستیم .افرادی که در مواجهه
بــا شــکارچیان غیرمجاز سینههاشــان را
ســپرگلوله قرار میدهند تا شاید زخمی
بــر پیکــره محیــط زیســت وارد نشــود.
ایــن در حالــی اســت که بر اســاس اصل
پنجاهــم قانــون اساســی ،حفاظــت از
محیط زیست وظیفه همه اقشار جامعه
است و انتظار میرود تا مردم نیز در این
حــوزه ورود کرده وهمکاریهــای الزم را
داشــته باشند چرا که تعداد محیطبانان
در حــدی نیســت کــه بتواننــد در همــه
عرصههــا حضور فعال داشــته باشــند.
آموزش ،اطالعرســانی و فرهنگســازی
در ایــن خصــوص مؤثر اســت .انســان و
حیاتوحش در قالب یک زنجیره به هم
مرتبط هســتند و اگر حلقــهای از زنجیره
قطع شود بقیه آسیب میبینند.
همیــن چنــد وقت پیــش بود کــه دو
محیطبــان بابلــی از فاصلــه نزدیــک
هدف شــلیک شــکارچی غیرمجــاز قرار
گرفتنــد .جــرم آنــان تنهــا تــاش بــرای
انجام وظیفهای بود که برعهده داشتند.
اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک ماه

از این اتفاق تلخ یکی از آنان بهبود یافته
و مرخص شــده ،اما همکار دیگر او هنوز
مجبور است روی تخت بیمارستان روزها
را بــا امید به بهبودی زخمی ســر کند که
شــکارچیان غیر مجاز بر او وارد کردهاند.
در حادثه دیگری که آبان ماه امســال در
شــرق مازنــدران رخ داد نیــز محیطبان
مســلح بیآنکه جرأت شــلیک گلولهای
را داشــته باشــد از فاصلــه نزدیک هدف
شلیک شکارچیان غیر مجاز قرار گرفته و
مجبور است مدت طوالنی را روی تخت
بیمارستانبگذراند.
ëëحمایتقانونیازمحیطبانان
«زمــان رضا احمــدی» رئیــس اداره
محیط زیست بهشهر در این باره یادآور
شــد :شــکارچیان متخلــف و غیرقانونی
در پناهــگاه حیات وحــش میانکاله این
شهرســتان بــرای دومین بــار در یک ماه
اخیر ،محیطبان این منطقه را با شلیک
گلولــه مجــروح کردنــد .بــه دنبــال ایــن
شــلیک  19گلولــه ســاچمه بــه ران پــای
راســت و  5گلوله ســاچمهای به ران پای
چپ«مهدی دادار»محیطبان بهشهری
اصابت کرد و وی بشــدت مجروح شــد.
محیطبانانمیانکالهباوجودمجهزبودن
به سالح گرم ،هیچ گلوله ای را به سمت
شکارچیانمتخلفشلیکنکردندچون
نمیدانند اگر گلولهشــان باعث آســیب
به افراد متخلف شــود آیا میتوانند روی
حمایت قانون از خود حساب کنند یا نه؟
البته ســکه شانس همیشــه روی خوش
خــود را به محیطبانان نشــان نمیدهد.
برخی اوقات حتی وضعیــت از این هم
بدتر میشــود .ســال گذشــته بود که یک
محیطبــان در غرب مازنــدران از فاصله
نزدیک هدف شــلیک مســتقیم همین
افراد متخلف قرار گرفته و قبل از رسیدن
به بیمارستان بر اثر شدت خونریزی جان
خود را از دست داد.
ëëضرورتبازنگریقوانین
مربوطبهبکارگیریمحیطبانانازسالح
چند روز قبل گروهی از این متخلفان
در قالــب قاچاقچیــان چــوب چنــان
صدمــات جبرانناپذیــری بــه عرصــه
جنگلی منطقه کالردشت وارد آوردند که
شاید جبران آن سالها به طول بینجامد.
گفته میشــود ،ماجرا از آنجا شــروع شد
کــه منابــع طبیعی منطقــه چند نفــر از
قاچاقچیــان چــوب را بازداشــت کــرده و
پرونده آنان در حال طی مراحل قضایی
بود.

ëëتقریباً در اغلب گفتههای مقامات ارشد محیط زیست و منابع طبیعی بر این موضوع تأکید میشود
که تعداد محیطبانان در مقایسه با میزان مناطقی که باید از آن حفاظت کنند مطابقتی وجود ندارد

نیمنگاه

ëëشــکارچیان متخلف و غیرقانونی در پناهگاه حیات وحش میانکاله این شهرســتان برای دومین بار
در یک ماه اخیر ،محیطبان این منطقه را با شلیک گلوله مجروح کردند

ëëگرچه تعداد شکارچیان غیرمجاز از تعداد محیطبانان بیشتر است وشکارچیان زیادی وجود دارند
که اسلحه غیرمجاز دارند ،اما محیطبانان با تمام توان آماده دفاع از منابع طبیعی هستند
یگان حفاظت بــود چنانچه محکومیتی
از قبیــل پرداخــت دیه تعیین میشــد از
محل بیتالمال پرداخت میشد یعنی
قانونــی شــبیه بــه آنچــه بــرای نیروهای
مســلح در هنگام مأموریت وجود دارد و
بیمه مســئولیت آنان را پوشش میدهد
باید بــرای محیطبانان نیز وجود داشــته
باشــد .همــه تــاش خــود را بایــد روی
تصویــب این الیحه متمرکز کنیم .الیحه
حمایــت از محیطبانــان مدتی اســت که
کمیسیونهای فرعی را پشت سر گذاشته
و به کمیســیون اصلــی قضایی و حقوقی
آمــده ،اما متأســفانه مدتی اســت که در
همین مرحله باقی مانده است.
ëëمحیطبانانباتمامتوان
آمادهدفاعازمنابعطبیعیهستند
اما «مســلم آهنگری» فرمانده یگان
حفاظت محیط زیست مازندران با نگاه
خوشــبینانه تــری بــه ایــن ماجــرا اعتقاد
دارد :گرچه تعداد شــکارچیان غیرمجاز
از تعــداد محیطبانــان بیشــتر اســت
وشکارچیان زیادی وجود دارند که اسلحه
غیرمجاز دارند ،امــا محیطبانان با تمام
توان آماده دفاع از منابع طبیعی هستند.

ی زیست محیطی خوزستان با «فلرهای» نفتی
اما و اگرهای آلودگ 

میراث
فرهنگی
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که ســهم هر بخش از آالیندههای هوا درخوزســتان
چقدر است که پس از مشخص شدن این موضوع،
دادســتانی نســبت بــه آن اقــدام خواهد کــرد و قرار
کارشناســی صادر میشــود تــا به صــورت جزئی به
این مســأله پرداخته شــود .همچنیــن« ،احمدرضا
الهیجــانزاده» ،مدیــرکل حفاظت محیط زیســت
خوزســتان خاطرنشــان کــرد :وزارت نفــت اولویتی
برای رفع آالیندههای ناشــی از سوختهای فسیلی
ندارد و زمانی که به این بحث ورود میکنیم ،اعالم
میکننــد ،به خاطر تأمین نشــدن اعتبــارات وزارت
نفت نتوانسته دراین زمینه کاری کند.
الهیجانزاده با تأکید بر ارتباط نزدیک ســازمان
محیط زیست با شرکت نفت ،اظهار داشت :همان

طور که وزارت نفت برای اطفای حریق میدان نفتی
«رگ ســفید» وارد عمل شــد و  500نیــرو برای رفع
مشــکل آن فعال شــدند ،برای حل آلودگــی هوا در
خوزســتان و فلرهــای فعال در  30کیلومتــری اهواز
نیز باید حرکتی فوری انجام دهد و مانند یک بحران
جدی با آن برخورد و همه اعتبارات و امکاناتشان را
برای رفع آن فراهم کند.
شدت آلودگی در اهواز به حدی است که حتی در
روزهایی که گرد و غبار نداریم نیز شــاخص آلودگی
هوا بهخاطر آلودگی ناشــی از ســوختهای فسیلی
به شرایط سالم نمیرسد ،در حالی که در سالهای
گذشــته وقتی گــرد و غباری نبــود وضعیت هــوا در
شرایط سالم یا روی مرز سالم قرار داشت.

بهرهبرداری از  13طرح توزیع و انتقال برق در استان قزوین

 13طــرح حــوزه بــرق در اســتان قزویــن مــورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،برای بهرهبرداری از این طرحها
کــه در آیینی بــا حضور «آرش کــردی» ،مدیرعامل
شــرکت مدیریت تولید ،انتقــال و توزیع نیروی برق
ایران برگزارشــد 423 ،میلیارد و  253میلیون ریال
اعتبار در بخشهای توزیع و فوق توزیع برق صرف
شــده است .ایجاد  11کیلومتر شبکه روشنایی معابر
و نصب  20دســتگاه پســت هوایی در ناحیه شهری
«مهــرگان» محمدیه در شهرســتان البــرز قزوین از

جمله طرحهای افتتاح شــده با حضور مدیرعامل
توانیر بود.
 2نیــروگاه به ظرفیت  14مگاوات و  2.8مگاواتی
بــه همــراه پــروژه اصــاح و بهینهســازی شــبکه
انتقــال فوق توزیــع از دیگر طرحهایی بــود که مورد
بهرهبــرداری قــرار گرفــت .همچنین طــرح اصالح
خطــوط  230لوشــان -قزوین به طــول  30کیلومتر
و  63کیلوولت پســت  230البرز به طول  6کیلومتر،
تأمیــن  2دســتگاه پســت ســیار  63.20کیلوولــت و
2دستگاه پســت 30و  40مگاوات ،افزایش ظرفیت

آهنگــری بــا بیــان اینکــه ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ،زیرمجموعه
دولــت اســت ،گفــت :رئیس ســازمان ما
معــاون رئیــس جمهوری اســت.خود ما
نیــز بهعنــوان ضابــط قضایی هســتیم و
زیرمجموعه دادگستری قرار داریم .هرجا
که نیاز به حکم برای کشف تخلف داشته
باشیم با ما همکاری دارند.
طبــق قانــون مجــوز داشــتن اســلحه
را داریــم و طبــق قانــون بــه کارگیــری
ســاح ،محیطبانان میتوانند براحتی از
اســلحه شــان اســتفاده کنند .البته سعی
میکنیــم تــا جایــی کــه ضرورتی نباشــد
از اســلحه اســتفاده نکنیــم .محیطبانان
امنیت شــغلی نســبتاً خوبــی دارنــد ،اما
در فضاهایــی کار میکننــد کــه خطــرات
تهدیدشــان میکنــد .محیطبانان تحت
پوشــش بیمههــای مختلــف حــوادث
بوده و از نظر ســاح نیز مجهز به اسلحه
کالشــنیکف ،از نظر تجهیزات دفاعی به
اسپری و شوکر مسلح هستند و میتوانند
از خودشــان دفــاع کنند .اما یک مشــکل
اساســی که محیطبانان دارند این اســت
کــه مناطق تحــت مأموریت ما خــارج از

ترانس  2پســت «لیا» با حجم  1.40مگاوات آمپر و
ترانس  2پست «بویینزهرا» با حجم  1.30مگاوات
آمپــر و احــداث خط  2مــداره  20کیلوولــت با کابل
فاصلــه دار بهطــول  4هــزار و  400متــر ،تأمین برق
مجتمع «فاتحان فجر» با نصب  10دســتگاه پست
هوایی و برقرسانی بهروستاهای «سمنگاه» و «گیله
جار» از دیگر پروژههایی بودند که به شــکل نمادین
و همزمــان با حضــور مدیرعامل شــرکت توانیر در
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان قزویــن افتتاح
شدند.

محیطهای انسانی است؛ محیطبانان ما
حتی در ارتفاع  4هزار متر از حیات وحش
محافظتمیکنندودسترسیبهشخص
یا حمایت خاصی در این فضاها ندارند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست
مازنــدران تصریــح کرد :وقتی بــا افرادی
روبهرو میشویم که سالح غیر مجاز دارند
و کار غیــر مجازانجــام میدهند مســلماً
مقاومت ایجاد میشود واین مقاومتها
بعضی مواقع ،هــم موجب مجروحیت
همکاران ما و هم مجروحیت شکارچیان
میشــود .توصیــه مــا ایــن اســت کــه بــه
قوانیــن احترام گذاشــته تا بــه خاطر یک
پرنده اتفاقات ناگوار مثل حادثه اخیر رخ
ندهد و موجب مشکالتی چون زندانی و
جریمههای نقدی برای متخلفان نشود.
آهنگــری اضافه کــرد :محیطبانان به
لحــاظ قانونــی تحت حمایت هســتند و
اگر خدای ناکرده مجروح شــوند مجروح
جنگی حســاب شــده و اگر کشــته شــوند
شهید محسوب میشوند.اخیراً الیحهای
به مجلس ارائه شده که اگر مصوب شود
حمایتهای بیشــتری برای همکاران ما
در پی خواهد داشت.

ثبت ملی  9اثر ناملموس در قم
و استان مرکزی

گــروه ایران زمیــن  5 /اثر ناملموس از شهرســتانهای خمین،
محالت و دلیجان استان مرکزی و  4اثر ناملموس از استان قم
به ثبت ملی رسید« .عیسی رضایی» مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان قم با اشــاره بــه ثبت ملی عــزاداری محلــه تاریخی
چهلاختــران ،پرونــده فن و مهــارت منبت ،فن و مهارت کاشــی معرق ،فنــون و دانش
فرش خرسک این استان ،گفت :هیأت عزاداری چهل اختران قدیمیترین و بزرگترین
هیأت عزاداری قم اســت که طبق شــواهد موجود ســابقه عزاداری آن به  400سال پیش
یعنی بهدوره صفوی میرسد .وی افزود :خرسک نوعی زیرانداز دستباف ،دارای ُپرز بلند
و حاوی نقوش ساده هندسی است .فرش خرسک نخستین نوع فرشهای دستباف و به
عبارت بهتر نسل اول فرش قم و مادر فرش ابریشم قم به حساب میآید .وی بیان کرد:
صنعت چوب در قم نیز از ســابقه کهنی برخوردار اســت و تقریباً در هر یک از محلههای
قم که قدم بزنیم میتوانیم در کارگاههای کوچک که گاهی به اندازه یک مغازه  20متری
است ،جوانانی را مشاهده کنیم که به کار منبت روی چوب برای ساخت مبلمان مشغول
هستند .همچنین«اسماعیل شراهی» ،رئیس گروه حفظ واحیای بناهای تاریخی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در خصوص ثبت ملی  5اثر
ناملموس این اســتان ،افزود :پروندههای مهارت بافت قالی «بند ریحان» خمین ،آیین
«علم بندان» نیم ور« ،آش اسفندی» دلیجان« ،باسلق» و «کاچی» سنتی نیم ور پس از
بررسی نهایی در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسید.

توسعه گردشگری اردستان
با راهاندازی خانههای بومگردی

عکس:تسنیم

بــه دنبــال شــکایت ســازمانهای محیط زیســت و
بهداشت و درمان خوزستان از شرکت ملی مناطق
نفت خیز جنوب بهدلیل ایجاد آلودگیهای محیط
زیستی ناشــی از«فلرها» (مواد سوزاننده) نفتی این
شــرکت ،مسئوالن این شــرکت اقدام به پاسخگویی
نســبت به این مســأله کــرده و تلویحــاً نیــز آن را رد
نکردند.
به گــزارش ایرنــا« ،بیژن عالیپــور» ،مدیرعامل
شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب در نشســت
بررســی مشــکالت ناشــی از فعالیتهــای نفتــی
نسبت بهطرح شــکایت ســازمانهای مذکور از این
شــرکت ،گفــت :بهعنوان شــخصی فنی در شــرکت
نفت مطمئنم که منشأ آلودگیهای محیط زیستی
خوزســتان فلرهــای نفتــی نیســت .فلرهــای نفتی
آلودگــی ایجــاد میکنــد و منکــر ایــن آلودگــی هــم
نیستیم ،اما آلودگی فعلی خوزستان ارتباطی با این
فلرهــا نــدارد .چند ســال پیش بیــش از  20هزار نفر
مشکل تنفســی پیدا کردند که پس از قطع درختان
«کنوکارپوس» شــاهد کاهش آمار بیماران تنفســی
بودیم پس معلوم اســت که این آلودگیها به نفت
مربوط نمیشود.
در همیــن حــال« ،محمــد گراونــد» ،معــاون
دادســتان عمومی و انقالب اهواز نیــز در واکنش به
سخنان مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب
دربــاره شــکایت اداره کل حفاظــت محیط زیســت
و مرکــز بهداشــت علیــه ایــن شــرکت ،گفــت :باید
کارشناســانه مشــخص کنیم که شــرکت نفت چند
درصد در آلودگیها سهم دارد و سهم فلرهای نفتی
نیز مشــخص شود .عالوه بر این باید مشخص شود

ایجاد  18هزارو  400شغل
با ساخت 177هتل در خراسان رضوی

ایران
گــروه ایران زمیــن177 /هتل بــا ســرمایهگذاری بیش
از 2هــزار میلیــارد تومان در خراســان رضــوی در حال
ساخت است« .حســن زمانی» معاون سرمایهگذاری
ادار ه کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
خراســان رضوی با اشاره به اینکه با ساخت این تعداد هتل  18هزار و  400شغل
جدید ایجاد میشــود ،گفت :از این میزان ســرمایهگذاری یکهزار میلیــارد آن در
قالب تسهیالت پرداخت میشود.

طرح حمایت از محیطبانان در مجلس مسکوت مانده است

در همیــن ارتبــاط ،گروهــی دیگــر
شــبانه بــا اره موتوریهای خــود به جان
درختــان افتادنــد و تعداد زیــادی از آنها
را در حاشــیه جنــگل بریــده و در همــان
جا رها کردند تا بــه نوعی از محیطبانان
زهرچشــم بگیرنــد .هرچنــد کــه بــا
پیگیریهای دادستان عباس آباد و مرکز
مازنــدران  5نفــر از ایــن افراد شناســایی
و بازداشــت شــدهاند ،امــا همیــن گونــه
اتفاقــات کــه تهدیداتــی را بــرای خــود و
خانــواده محیطبانــان نیز بهدنبــال دارد
باعث شــده تا ضرورت بازنگری قوانین
مربوط بر بکارگیری محیطبانان از سالح
و قدرت بخشیدن به آنان برای حراست
از اراضــی جنگلــی و حیــات وحــش
احساسشود.نگرانیبزرگمحیطبانان
مازندران این است که در صورت شلیک
هنــگام انجــام وظیفــه باعــث مــرگ
فــرد متخلفی شــوند چه سرنوشــتی در
انتظارشان خواهد بود .آیا دیه فرد فوت
شــده را قانــون از آنــان مطالبــه خواهــد
کــرد یا اینکه بیتالمال در ایــن باره وارد
عمل خواهد شــد تا چتر حمایتش را بر
ســر حافظان منابع طبیعی بگشاید؟ از
آنجایی کــه محیطبــان در پرداخت دیه
ناتوان است باید سالهای سال در زندان
بماند.امروزمحیطبانانمتعددیداریم
که به علت همین حفره قانونی در زندان
به ســر میبرنــد .این حفرههــای قانونی
به محیط زیســت کشور آســیب میزند.
اگــر محیطبانــان در قوانیــن بکارگیــری
سالح جزو کارکنان نیروهای مسلح قرار
بگیرند هر امتیــازی که کارکنان نیروهای
مســلح هنگام به کارگیری ســاح دارند
شــامل حــال محیطبانــان و جنگلبانان
نیز میشــود .در آن صورت او با فراغبال
بیشــتری بــه انجــام وظیفــهاش فکــر
میکند.
ëëحفرهقانونی
درحمایتازمحیطبانان
ســرهنگ «جمشــید محبتخانی»
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت
در ایــن ارتباط نگران اســت و تأکید دارد
که حفره و ضعفــی در قانون حمایت از
محیطبانــان وجود دارد کــه اصلیترین
نتیجــه آن محــدود شــدن محیطبــان
ط زیســت اســت
بــرای حفاظت از محی 
که باعث آســیب رسیدن به آن میشود.
محیطبانان میترسند از اسلحه استفاده
کنند .اگر الیحه حمایــت از محیطبانان
در مجلــس تصویــب شــده و در دســت
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اصفهان – خبرنگار «ایران» /بهمنظور جذب گردشــگر ،خانههــای بومگردی در
روستاهایشهرستاناردستاندراستاناصفهانراهاندازیمیشود«.محمدرضا
صدوقی» ،رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اردستان با
اشاره به اینکه این امر نقش مؤثری در افزایش درآمد روستاهای هدف گردشگری
و مهاجــرت معکــوس دارد ،افــزود :در این شهرســتان  3اقامتــگاه بوم گردی
فعالیــت دارد .همچنیــن  6مــورد متقاضی در راســتای ایجاد و راهانــدازی خانه
بومگردی در روســتاهای این شهرستان وجود دارد که تقاضاها در کمیته فنی در
حال بررسی است .صدوقی روستاهای «موغار»« ،سرابه»« ،نیسیان»« ،سرهنگ
آباد» و «امیرآباد» را جزء روستاهای هدف گردشگری این شهرستان در حوزه کویر
و طبیعت اعالم کرد و گفت :با تسهیالت ارزانقیمت خانههای بومگردی فرسوده
که نیاز به مرمت داشته باشد ،با نظارت میراث فرهنگی مرمت میشود.

کارگران «فوالد کویر» دوباره به کار فراخوانده میشوند

گــروه ایران زمیــن /بهدنبال بروز مشــکالتی در شــرکت «فوالد کویــر» آران و
بیدگل که منجر به تعدیل کارگران این شرکت شد ،مسئوالن آن اعالم کردند
که در حال رفع مشــکالت هســتند و بزودی خبرهای خوبی در این خصوص
به مردم منطقه داده خواهد شد« .احمد خوروش» مدیرعامل شرکت فوالد
کویــر گفــت :تعدیل نیرو دراین شــرکت به دالیل تشــدید تحریمهــا و کمبود
مــواد اولیه صورت گرفت و ما را با مشــکل تأمین مواد مواجــه کرد .از طرفی،
شــرکتهای داخلــی حمایــت چندانــی از ما نکردنــد کــه در نهایت تصمیم
گرفتیــم تعــدادی از نیروهای خــود را به مرخصی بفرســتیم .بــا رایزنیهای
صورت گرفته با شرکت فوالد خوزستان و پیگیریهای نماینده مردم منطقه
در مجلس در کارگروههای صنعت و معدن و ارتباط با وزیر صنعت و معدن،
دســتورات الزم بــرای تأمیــن مــواد اولیه بــه این شــرکت صادر شــد و بزودی
تعدادی از کارگران را به شرکت باز میگردانیم.

تهیه اطلس دریایی در استانهای ساحلی

گــرگان  -خبرنــگار «ایــران» /بــا توافقهــای انجــام شــده در تمامی
اســتانهای ســاحلی کشــور ،تالش میشــود ،تا برای مشخص شدن
ظرفیــت ایــن بخــش ،اطلــس دریایــی تهیه شــود« .محمد ســعید
ســیف» ،دبیر ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع دانش بنیــان دریایی
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری در گرگان ،با اشــاره به
اینکه گلســتان ظرفیت خوبی در بخش دریا دارد ،افزود« :امیدواریم
طی ماههای آینده اطلس دریایی این اســتان تهیه شود تا مقدمهای
بــرای تصمیمگیــری و برنامهریزی در خصوص دریا باشــد ».ســیف
خاطرنشــان کــرد« :بهتریــن ظرفیــت گلســتان در حــوزه دریــا در
بخشهای گردشــگری و شیالت است ،زیرا حمل و نقل کاال از طریق
کشــتی در این منطقه کمتر اســت .در ســواحل این استان موانعی در
حوزه محیط زیست وجود دارد که باید به صورتی که به محیط زیست
آسیبی وارد نشود رفع شود تا گردشگری در آن گسترش پیدا کند».

