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اخبار
 ۵۰درصد کالسهای درس ،خیرساز هستند

نقش پررنگ معلمان در برقراری
آموزشهای حضوری

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فداکاری
و ایثار معلمان در دوران کرونا گفت :معلمان با
حضوری شدن مدارس نیز با در پیش گرفتن
اخالق معلمی یعنی صبر و تالش تواستند بر
مشکالت فائق آمده و محیط آموزش را به خوبی
مهیا کنند .یوسف نوری ضمن تبریک هفته معلم
اظهار کرد :روز معلم یادآور عالمه شهید مرتضی
مطهری است و به نام وی که از تبار معلمان و
در جریان اصیل انقالب اسالمی بوده ،مزین شده
است.وی افزود :هفته معلم از  ۱۲اردیبهشت ماه
با عنوان «معلم و اندیش ه مطهر» آغاز و تا ۱۸
اردیبهشت ماه با عنوان «معلم؛ پیشران جامعه
دانشبنیان» ادامه دارد و شعار محوری امسال،
«معلم پایهگذار تمدن نوین اسالمی» است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اولین
معلم انسانها ،خداوند تبارکوتعالی است گفت:
پس از خداوند متعال ،پیامبران این وظیفه را بر
عهدهدارند و در ادامه طبق آیات قرآن ،معلمان
هستند که وظیفه انبیاء را بر عهدهدارند .از منظر
مقام معظم رهبری ،معلمان ،موثرترین ارکان
جامعه و افسران سپاه پیشرفت کشور هستند و
آنها را پایهگذار تمدن نوین اسالمی در گام دوم
انقالب اسالمی میدانیم.
نوری ادامه داد :فعالیتهای معلمی در
مقاطع زمانی مختلف به ویژه در دوران دفاع
مقدس ،زبانزد بوده است .آنها هم خودشان
در جبهه حضور یافتند و شهدای بسیار تقدیم
کردند و هم دانشآموزان را بسیج کردند۳۶ .
هزار دانشآموز و بیش از  ۴۰۰۰معلم شهید
داریم .وی با اشاره به اینکه معلمان در دوران
کرونا هم همین فداکاری را ادامه دادند اظهار
کرد :اکنون نیز با حضوری شدن مدارس با
وجود مشکالتی که دانشآموزان به علت تغییر
رفتارهای ناشی از دوسال آموزش غیرحضوری
پیدا کرده بودند ،با در پیش گرفتن اخالق
معلمی یعنی صبر و تالش توانستند محیط
آموزش را به خوبی مهیا کنند .بازدیدهای ما از
 ۲۲سفر استانی که داشتیم نشان میدهد این
مهم انجام شده است.
وزیر آموزش و پرورش در پیامی تصویری
که در پرتال اطالع رسانی این وزارتخانه منتشر
شد ،تاکید کرد که راهبرد برخورداری از یک
آموزش و پرورش قوی و مردمی این است که در
درون همگرایی و انسجام داشته و تعامل با بیرون
داشته باشیم؛ همانند تعامل بیرونی ما با خیرین
که امروز باعث شده  ۵۰درصد کالسهای درس
ما را خیرین بسازند .اگر این تعامل را داشته
باشیم به این مهم نایل خواهیم آمد.
وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:

اعتبار سال گذشته برای مرمت هر بنای
تاریخی فقط  ۳۰هزار تومان روزانه بود

وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گفت :تقویت و توسعه بومگردی در
کنار توزیع منطقی سفر از سیاستهای محوری
این وزارتخانه است و به هر واحدی که حداقلها
را داشته باشد ،مجوز فعالیت میدهیم.
عزتاهلل ضرغامی اظهار داشت :اخیر نیز
امکان اعطای تسهیالت از محل تبصره  ۱۸برای
راهاندازی واحدهای بومگردی فراهم شده که
سقف آن به نیاز افراد وابسته است .وی با تاکید
بر اینکه بومگردی نیاز زیادی به امکانات ندارد،
اظهار داشت :در مناطق محرومی چون ملکان نیز
باید تالش شود تا عقبماندگیها جبران شود و
میتوان در برخی از مناطق شهرستان واحدهای
بومگردی ایجاد کرد.
وی در مورد اعتبار مورد نیاز برای مرمت
قلعه بختک ملکان هم بیان کرد :ما  ۳۵هزار
بنای تاریخی داریم و کل اعتبارات این حوزه در
سال گذشته  ۲۴۰میلیارد تومان بود اما امسال با
کمک نمایندگان تغییر خوبی ایجاد شد .به گفته
وی با اعتبار سال گذشته روزانه برای هر پروژه
مرمت بناهای تاریخی فقط  ۳۰هزار تومان سرانه
اختصاص مییافت اما امسال با کمک نمایندگان
مجلس شورای اسالمی بودجه تملک دارایی
وزارت میراث فرهنگی  ۷۸درصد افزایش یافت.
وی اضافه کرد :سفرهای استانی رئیسجمهوری
هم امکان خوبی برای جذب اعتبار است و از
آنجایی که آذربایجانشرقی هم در برنامه سفر
قرار دارد ،میتوان برای برخی از بناهای تاریخی
از محل اعتبارت سفر منابع مالی تامین کرد.
ضرغامی بیان کرد :بعد از کنترل حدودی
کرونا با سونامی سفر مواجه هستیم و طرحهایی
برای توزیع منطقی سفر در سطح کشور داریم.

امکان ارسال الکترونیکی درخواست
صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان
خدمات دولت فراهم شد

معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال
کشور گفت :بیش از  ۹۵۰دفتر پیشخوان
خدمات اللکترونیکی در سطح کشور از امکان
ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از
ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.
دکتر هاشم کارگر ضمن اعالم خبر فوق
افزود :به منظور تسهیل خدمت رسانی و ارتقای
کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان عزیز و
با عنایت به سیاست های کلی دولت خدمتگزار
در راستای برون سپاری و در دسترس بودن
دریافت خدمات سازمان  ،با برنامه ریزی های
صورت گرفته و تالش کارکنان خدوم سازمان
ثبت احوال کشور و ایجاد زیرساخت مناسب
خوشبختانه امکان ثبت و ارسال درخواستهای
صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان فراهم آمده
و این ظرفیت با تجهیز دفاتر در حال توسعه
می باشد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان
ثبت احوال کشور ،وی افزود :این تمهیدات تاثیر
مناسبی بر مدیریت زمان متقاضیان محترم و
پرهیز از تردد غیر ضرور در سطح شهر و کاهش
هزینههای دریافت خدمات و ارتقای سالمت
اداری دارد.
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وزیر بهداشت اعالم کرد:

 ۳۰۰شهید سالمت در بحران کرونا

وزیر بهداشت با بیان این که نظام سالمت در
اپیدمی کرونا  ۳۰۰شهید تقدیم مردم و نظام کرده
است ،اعالم کرد :با تدابیری که صورت گرفت ۸۵
درصد مردم توانستند دو ُدز واکسن کرونا تزریق
کنند.
دکتر بهرام عین اللهی در مراسم تجدید
میثاق مدیران وزارت بهداشت با آرمان های امام
خمینی (ره) و انقالب اسالمی در حرم مطهر امام
راحل با بیان این که همه ما مدیون فداکاریها و
تالشهای امام خمینی (ره) برای برپایی و استقرار
نظام جمهوری اسالمی و این انقالب شکوهمند
هستیم برای همین در اولین روز از هفته سالمت
در حرم امام راحل حضور یافتیم تا با آرمانهای
امام و انقالب تجدید میثاق کنیم ،گفت :یکی از
برکات انقالب شکوهمند اسالمی رشد علوم پزشکی
در همه زمینهها و استقالل کشور در تمام ابعاد
نظام سالمت بود که همه اینها را مرهون رهبری
معمار کبیر انقالب اسالمی هستیم.
وی با اشاره به این که در نظام شاهنشاهی با
وجود اتکای کشور به قدرتهای جهانی در تمام
زمینهها از جمله علوم پزشکی و سالمت وابسته به
بیگانگان بودیم ،بیان داشت :امروز پس از گذشت
 ۴۳سال از برپایی نظام اسالمی ایران در تمام

رشتههای تخصصی و فوق تخصصی علوم پزشکی،
کشور نه تنها استقالل یافته بلکه در منطقه پیشتاز
است.
وی افزود :تعداد دانشگاههای علوم پزشکی
کشور پس از انقالب اسالمی با رشد  ۱۰برابری
همراه بود به نحوی که امروز نه تنها نیازهای
درمانی کشور را پاسخگو هستیم بلکه از کشورهای

همسایه برای درمان به بیمارستانهای ایران
مراجعه میکنند و یکی از توفیقات دیگر تولید
نیروهای بسیار خبره و متعهد در حوزه پزشکی
است.
وزیر بهداشت حضور ایران در جمع  ۵کشور
برتر دنیا در حوزه سلولهای بنیادی را مورد اشاره
قرار داد و اظهار داشت :شیوع بیماری کرونا یک

آزمون بزرگ جهانی بود که جمهوری اسالمی
ایران با درخشش کادر سالمت توانست در باالترین
رتبههای جهانی قرار گرفته و در آخرین آمار اعالم
شده تعداد فوتیها تک رقمی شد که به نسبت
کشورهای بزرگ دنیا آمار بسیار بهتر و قابل
توجهتری است.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت،
وی رمز موفقیت ایران در کاهش چشمگیر آمار
کرونا را استقبال و همراهی مردمی از برنامههای
دولت آیت اهلل رئیسی دانست و با گرامی داشت
یاد  ۳۰۰شهید مدافع سالمت ،گفت :شهدای
مدافع سالمت طی این دو سال کرونایی تا
آخرین نفس برای نجات جان مردم ایستادند
و از هیچ تالشی برای ارتقای سالمتی مردم و
سربلندی نظام دریغ نکردند.
عیناللهی در پایان خاطرنشان کرد :در دولت
سیزدهم با واکسیناسیون بسیار گسترده و در
مدتی کوتاه با همراهی و مشارکت مردم ،توانستیم
اقدامات بسیار بزرگی انجام دهیم؛ به نحوی که
اکنون  ۸۵درصد مردم دو ُدز واکسن خود را
دریافت کردهاند و به رکورد تزریق روزانه یک
میلیون و  ۶۰۰هزار و هفتگی بیش از  ۸میلیون
دز تزریق واکسن رسیدیم.

در مراسم افتتاح «هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ،تجهیزات پارکی و صنایع وابسته» صورت گرفت؛

توضیح زاکانی درباره رانت و قاچاق در صنعت گل و گیاه

شهردار تهران زاکانی درباره رانت و قاچاق در صنعت گل و گیاه
گفت :دولت این اهتمام را دارد که ریشه قاچاق را بخشکاند و مبارزه با
آن نیازمند یک عزم و همت باال است؛ بنده این آمادگی را دارم و آمادگی
دولت نیز وجود دارد تا بالی خانمان سوز قاچاق در بخش گل و گیاه نیز
ریشه کن شود.
علیرضا زاکانی در مراسم افتتاح «هجدهمین نمایشگاه بین المللی
گل و گیاه ،تجهیزات پارکی و صنایع وابسته» روز شنبه ضمن تشکر از
زحمات  ۱۵هزار تولید کننده در این نمایشگاه و حضور نمایندگان و
سفرای کشورهای مختلف که با فراهم کردن زمینه صادرات قوام بخش
مسیر صنعت گل و گیاه هستند ،اظهار کرد :از آقای مختاری باید تشکر
کنم که ظرفیت  ۴۶هزار هکتار بافت پیرامونی و  ۱۳هزار فضای سبز
داخل شهر تهران را برای ما رقم زدند.
شهردار تهران افزود :ناظر به حوزه گل و گیاه از نظر زیبایی شناسی
و ایجاد رضایتمندی در دهنده و گیرنده گل ،قدمت تاریخی بلندی برای
ایرانیان وجود دارد و شاخه دست داریوش در تخت جمشید حکایت از
یک فرهنگ  ۲۵۰۰ساله دارد که توجه به زیبایی و ایجاد آرامش بخشی
را مدنظر قرار داده است.
وی ادامه داد :توجه به اقلیم و این فرهنگ و  ۴فصل بودن کشور و
وجود بیش از  ۸هزار گونه گیاهی و  ۱۵هزار مجموعه مولد در ایران حائز
اهمیت است؛ طبق آمار سال  ۹۷ایران هفدهمین کشور تولیدکننده گل
و گیاه دنیا است اما در بخش صادرات صد و هفتمین کشور هستیم و این
نشان میدهد که راه درازی در پیش داریم و باید قابلیت ها را بشناسیم
و انتقال این قابلیت ها را تسهیل کنیم چرا که گلوگاه های جدی در این
زمینه وجود دارد.
زاکانی اضافه کرد :هلند  ۷میلیارد دالر در سال از این صنعت
دریافت می کند؛ ن ُرم جهانی سرانه مصرف گل  ۱۰۰شاخه است اما در

اروپا این عدد  ۲۰۰شاخه گل و در ایران بسیار کمتر است؛ برای بهبود این
وضعیت در سطوح مختلف شهرداری می تواند کمک حال تولید کنندگان
و صادر کنندگان باشد؛ سطح اول گذر از کاشت سنتی به شرایطی است
که با علم و دانش ظرفیت های بهتری برای کشور رقم بزند البته باید
محدودیت ها را نیز در نظر بگیریم ،مثال اگر محدودیت آب که مشکلی
جهانی است مورد توجه قرار نگیرد این گلوگاه ب ه تنهایی این صنعت را
زمینگیر می کند.
شهردار تهران بیان کرد :موضوع بعدی موضوع کیفیت گل ها است که
می تواند گل ما را قابل رقابت کند ،هر چند برخی گلها به صورت ژنتیکی
اختصاص به ما دارند؛ اما توجه به کیفیت می تواند داشته ما را به عنوان
ظرفیت بهتر برای دیگران فراهم کند؛ مسأله بعدی بحث فرهنگ سازی است
که میتواند در داخل کشور سرانه را باال ببرد؛ شناساندن و فرهنگ سازی
برای سایر کشورها نیز بسیار مهم است تا ایران به عنوان پایه اصلی صنعت
گل مورد توجه قرار گیرد؛ برخی کشورها گل های ما را به نام خودشان بسته
بندی می کنند.
وی عنوان کرد :ذائقه ها در بخش گل و گیاه متفاوت از گذشته
است؛ بنابراین توجه به بسته بندی و حمل و نقل می تواند شرایطی
ایجاد کند که سرانه پایین مصرف گل را ارتقاء داد و فاصله میان تولید و
صادرات را کم کرد.
زاکانی یادآور شد :عالوه بر این بخش ،گیاهان دارویی و پایه
قرارگرفتن این گیاهان برای  ۲۵درصد از تولیدات دارویی گیاهی در
جهان نیاز به توجه ویژه دارد تا ما در این بخش حرف جدی و اساسی
داشته باشیم و بازار بزرگی از کار ،تالش ،کوشش و تولید را برای کشور
رقم بزنیم.
شهردار تهران با بیان اینکه با صنعتی مواجهیم که نیازمند توسعه،
کار ،تالش و دگرگونی بر پایه دانش و شناخت و شناساندن آن در داخل

و خارج از کشور است ،ادامه داد :امیدواریم این نمایشگاه مقدمه و گامی
باشد برای اینکه سرعت گذشته خود را بیشتر کنیم و داشته هایمان را
فراتر از امروز و دیروز در اختیار مخاطبان داخلی و خارجی قرار دهیم؛
از نظر حس زیبایی شناختی انسان ،توجه به گل به عنوان یک زیبایی و
قداست مورد توجه قرار می گیرد.
زاکانی در ادامه در پاسخ به موارد مطرح شده یکی از تولیدکنندگان
حاضر در مراسم درباره رانت و قاچاق در صنعت گل و گیاه افزود :موضوع
قاچاق زخمی بر پیکر جامعه است که در آن عناصر سودجو به دنبال
حجم باال و با کیفیتی از منابع هستند؛ آنچه که شالوده نظرات شما است
را در دولت مطرح می کنم؛ دولت این اهتمام را دارد که ریشه قاچاق
را بخشکاند و مبارزه با آن نیازمند یک عزم و همت باال است؛ بنده این
آمادگی را دارم و آمادگی دولت نیز وجود دارد تا بالی خانمان سوز قاچاق
در بخش گل و گیاه نیز ریشه کن شود.
بر اساس گزارش سایت شهر ،در پایان این مراسم ،هجدهمین
نمایشگاه گل و گیاه ،تجهیزات پارکی و صنایع وابسته افتتاح شد و
شهردار تهران از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید به عمل آورد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد:

خسارت  ۲۸۷۸۵هزار میلیاردی خشکسالی به محیط زیست کشور

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست ،خسارت خشکسالی
به محیط زیست کشور را  ۲۸۷۸۵هزار میلیارد ریال
برآورد کرد و گفت :برای تکمیل زیرساختهای مقابله
با خشکسالی به  ۱۰۰۰میلیارد تومان نیاز داریم.
حسن اکبری با بیان اینکه خشکسالی یک رخداد
طبیعی است که با تکرارهای مختلف اتفاق میافتد اما
وقتی شدت آن زیاد باشد یا برای سالهای متمادی
استمرار پیدا کند ،میتواند اثرات جبران ناپذیری
داشته باشد ،اظهار کرد :وقتی عوامل انسانی مثل
برداشت بیرویه آب از سفرههای زیرزمینی همراه با
خشکسالی بروز پیدا میکند ،اثر این پدیده بر طبیعت
بیشتر و باعث میشود ما بخشهایی از طبیعت را از
دست بدهیم به نحوی که در ترسالیها هم امکان
احیای آن فراهم نیست.وی افزود :در سال جاری بر
اساس آمارهای سازمان هواشناسی ،کمتر از  ۱۰درصد
کشور بارندگی در حد نرمال داشته است و بقیه مناطق
به نوعی با خشکسالی درگیر هستند .متاسفانه بالغ بر
 ۷۰درصد مساحت کشور با خشکسالی شدید یا بسیار
شدید دست و پنجه نرم میکند .شدت خشکسالی در
مناطقی مثل زاگرس که هم منبع تامین آب کشور
است و هم رویشگاههای جنگلی زیادی دارد ،بسیار
مخرب است.
اختالل در زنجیره غذایی حیات وحش با
ضعف پوشش گیاهی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عواقب
خشکسالی بر منابع طبیعی و محیط زیست گفت:
شاید اولین و مهمترین آسیبهای خشکسالی ،ضعیف
شدن پوشش گیاهی است که اختالل جدی در زنجیره
غذای حیات وحش به وجود می آورد این در حالیست
که امسال در بخشهای فالت مرکزی ایران ،رویش
فصلی نداشتیم و در مناطق البرز و زاگرس هم رویش
فصلی اندک بوده است .این موضوع ،زادآوری حیات
وحش را با مشکل جدی مواجه کرده است.
اکبری ادامه داد :افزایش آفات گیاهی در مناطق
جنگلی از دیگر پیامدهای خشکسالی است که حیات
جنگلها بهویژه در منطقه زاگرس را تهدید میکند
عالوه بر این رطوبت خاک نیز افت میکند و دشتها
توان مقابله با فرسایش را از دست میدهند.
وی خاطرنشان کرد :از آنجا که اغلب رویشگاهها
آسیب دیدهاند ،دامداران و عشایر برای تامین غذای
دامهای خود به سمت مناطق حفاظت شده که طبیعت
بکرتری دارند ،حرکت میکنند و این امر چالشهای
اجتماعی را افزایش میدهد و منجر به تخریب
بخشهایی از این مناطق میشود.معاون محیط زیست
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
خشک شدن چشمهها و کاهش منابع آبی را از دیگر
پیامدهای خشکسالی عنوان کرد و گفت :این مساله
بیش از همه دوزیستان بهویژه سمندرها را تحت تاثیر
قرار میدهد .از طرفی با کاهش آب رودخانهها و
تاالبها ،مرگ ماهیها و آبزیان افزایش پیدا میکند.
افزایش تصادفات جادهای و شکار غیرمجاز با
کوچ حیات وحش
اکبری تشدید آتش سوزیها در مواقع بروز

خشکسالی را اجتناب ناپذیر دانست و افزود :با وقوع
خشکسالیها ،باروری و میزان تولید مثل حیات وحش
کاهش چشمگیری پیدا میکند چون غذای کافی در
دسترس آنها قرار نمیگیرد .جمعیتهای بالغ هم
به علت کمآبی و کمغذایی اقدام به کوچ میکنند و
از زیستگاه اصلی خود فاصله میگیرند .این موضوع
مشکالت زیادی برای ما به وجود میآورد و باعث
ازدیاد تصادفات جادهای و شکار غیرمجاز میشود.
وی بیماریهای حیات وحش را از دیگر
پیامدهای مهم خشکسالی ذکر و تصریح کرد :ما
هرگاه دچار خشکسالی میشویم ،هم به دلیل ضعف
بیولوژیک حیات وحش و هم گرایش دامدارها برای
استفاده از مراتع مناطق حفاظت شده ،برخورد دام
اهلی و وحشی بیشتر و درگیر بیماریها میشوند.
در سال گذشته  ۱۰مورد کانون  pprیا طاعون
نشخوارکنندگان کوچک در کشور داشتیم در حالی
که امسال آبله هم به آن اضافه شده است و نگران
تب برفکی و بیماریهای دیگر هم هستیم که این
بیماریها میتوانند بهتدریج حیات وحش را به سوی
نابودی سوق دهند.
درمان حیات وحش بیمعنی است،
پیشگیری باید کرد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اصال
درمان در حیات وحش معنای چندانی ندارد ،گفت:
وقتی حیات وحش در طبیعت درگیر بیماری بهویژه
بیماری ویروسی می شود ،درمان تقریبا محال است و
اقدامات ما اثر بسیار کمی دارد بنابراین تنها راهکار،
پیشگیری است.
اکبری خاطرنشان کرد :با وجود جلسات متعددی
که با سازمان دامپزشکی داشتیم هنوز امکان کنترل
بیماری در دام اهلی فراهم نشده است چون جابهجایی
و حتی قاچاق دام در کشور اتفاق میافتد و بعضی از
دامداران تمایلی به واکسیناسیون دامها ندارند.
وی افزود :هنگام خشکسالی بسیاری از پرندگان
شاخص مثل کبک و تیهواصال زادآوری نمیکنند و
اصطالحا جفت نمیشوند و این وضعیت با توجه به
تلفات قبلی و توقف سیکل تولید مثل ،روی جمعیت
آنها تاثیر منفی میگذارد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست ،افزایش خسارت حیات
وحش به مزارع و دامهای اصلی را از دیگر عواقب
خشکسالی برشمرد و گفت :وقتی حیات وحش با
خشکسالی مواجه و دچار کمغذایی میشود ،ناگزیر به
مزارع کشاورزی گرایش بیشتری پیدا میکند .برآورد
میشود که این تعارض در سال جاری بهشدت افزایش
پیدا کند .ما حتی نگران گونههایهمه چیزخوار مثل
خرس هستیم که بر اثر کمغذایی به اطراف شهرها و
روستاها گرایش پیدا کرده و چالشهای اجتماعی را
به وجود آوردهاند.
اکبری با بیان اینکه خشکسالی ،کانونهای
فرسایش را افزایش میدهد ،تصریح کرد :وقتی
تاالبها حقآبه خود را دریافت نمیکنند ،بخش هایی
از آنها خشک میشوند و دشتهای سیالبی هم
رطوبت کافی به دست نمیآورند بنابراین پدیده گرد

و غبار گسترش مییابد که نتیجه آن افزایش تعداد
روزهای ناسالم است.
خسارت  ۲۸۷۸۵هزار میلیارد ریالی خشکسالی
به محیط زیست
وی درباره زیان اقتصادی خشکسالی به
محیط زیست اظهارکرد :برآورد رقم واقعی خسارت
خشکسالی به محیط زیست بسیار دشوار است چون
خدمات اکولوژیک گستردهای را از طبیعت و تنوع
زیستی میگیریم که بسیاری از آنها قابل بیان با رقم
و ریال نیستند اما برای اینکه حدود خسارت های
خشکسالی بر پیکره محیط زیست کشور تبیین شود،
 ۱۱شاخص و آیتم را تعریف و پنج مورد آن را به رقم
و ریال تبدیل کردهایم که با در نظر گرفتن حداقلها
برای این پنج آیتم ،خسارت وارده بر محیط زیست
بالغ بر  ۲۸۷۸۵هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه تاکید کرد:
هرچند پیشگیری از بروز این خسارتها بهطور کامل
عملی نیست و خشکسالی تاثیرات نامطلوب خود را
بر جای خواهد گذاشت اما اگر ما اعتبارات را بهموقع
دریافت کنیم ،میتوانیم جلوی بخشهایی از این
خسارتها را بگیریم .به عنوان مثال نیازهای آبی
حیات وحش قابل تامین است و همین طور میتوان
آتش سوزیهای ناشی از خشکسالی را با کمک جوامع
محلی در همان ساعات اولیه مهار کرد .مساله آفات،
خسارتها و تعارضات حیات وحش نیز در صورت
تخصیص بهموقع اعتبار تا حدودی قابل پیشگیری یا
کنترل است.
به گفته اکبری ،چنانچه اعتبارات مورد نیاز در
فصول گرم سال در اختیار قرار نگیرد ،تخصیص اعتبار
بعد از این مدت هم کمک چندانی نمیکند.
تکمیل زیرساختهای مقابله با خشکسالی با
 ۱۰۰۰میلیارد تومان
وی با اشاره به میزان اعتبار مورد نیاز برای
تکمیل زیرساختهای مقابله با خشکسالی گفت:
برای ایجاد زیرساختهای تامین آب و آبرسانی،
سطوح آبگیر ذخیره آب باران ،تجهیزات انتقال آب
و علوفه و توزیع آنها ،مقابله با بیماریها ،اطفای
حریق ،پیشگیری از تعارضات حیات وحش با مردم
و حفظ لکهها و نقطههای داغ تنوع زیستی ،جبران
بخشهایی از خسارت وارده به مزارع ،انجام کارهای
احیایی تاالبها و رودخانهها ،تنویر افکار عمومی و
مستندسازی و مطالعه اثربخشی اقدامات مقابله با
خشکسالی به اعتباری بالغ بر  ۱۰۰۰میلیارد تومان
نیاز داریم که معموال عددی که به محیط زیست
اختصاص مییابد بسیار بسیار کمتر از این رقم است و
نکته مهمتر اینکه هیچ وقت اعتبارات بهموقع به دست
ما نمی رسد.
بدنه کارشناسی سازمان برای مقابله با
چالشهای محیط زیست ناچیز است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بحث
زندهگیری و بیهوشی حیات وحش نیز متذکر
شد :متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست بدنه
کارشناسی ناچیزی برای مقابله با انواع چالشهای

محیط زیست به همراه دارد .ما بیش از  ۲۰۰گونه
پستاندار در کشور داریم که برخی از آنها مثل
یوزپلنگ به یک کارشناس ویژه نیاز دارند؛ در حالی
که تنها چهار کارشناس برای مدیریت کل پستانداران
کشور در ستاد سازمان داریم و یا بیش از  ۵۰۰گونه
پرنده در کشور داریم که وضع برخی از آنها بحرانی
است و برای مدیریت آنها نیاز به کارشناس ویژه است
در حالی که ما تنها پنج کارشناس ستادی در حوزه
پرندگان داریم.
اکبری با بیان اینکه بسیاری از شهرستانهای
کشور اصال کارشناس ندارند و بعضاً رییس اداره با
یک نفرمحیط بان تمام امور از جمله کل استعالمها
و مدیریت حیات وحش را انجام میدهند ،تصریح
کرد :در چنین شرایطی انجام کارهای تخصصی مثل
زندهگیری و بیهوشی ،تکثیر و جابه جایی حیات
وحش بسیار سخت می شود؛ در حالی که انتظار مردم
و دوستداران محیط زیست از سازمان بسیار بیشتر از
ظرفیت کارشناسی و اعتبارات و امکانات در اختیار
است اما گذشته از مساله تکمیل چارت کارشناسی که
سالهای سال پیگیری شده و نتیجه چندان مثبتی
نداشته است ،وظیفه آموزش کارشناسان موجود با
سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
برگزاری  ۱۲دوره آموزشی اختصاصی برای
زنده گیری حیات وحش
وی افزود :من بهطور خاص در مورد موضوع
بیماریهای حیات وحش و آشنایی با سالح بیهوشی
و نحوه عملکرد آن ،سوابق موجود در سازمان را
مرور کردم و دریافتم که از سال  ۱۳۸۳تا ۱۴۰۰
در مجموع  ۴۴دوره آموزشی با موضوع پیشگیری از
بیماریهای شایع در حیات وحش برگزار شده که
در اغلب آنها اشارهای به مباحث زنده گیری حیات
وحش و مقیدسازی آنها شده است .از مجموع این
 ۴۴دوره ۱۲ ،دوره آموزشی اختصاصی با موضوع سالح
بیهوشی ،نحوه عملکرد آن و زنده گیری حیات وحش
از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده که
در تمام آنها نمایندگانی از استانهای مختلف حضور
داشتهاند و در این دورهها مباحث هم بهصورت تئوری
و هم به صورت عملی ارایه شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حضور
مدرسان داخلی و بین المللی در این دورهها گفت:
پنج دوره تخصصی هم ویژه دامپزشکان سازمان برگزار
و آموزش های الزم ارایه شده است.
اکبری در ادامه یادآور شد :کسانی که قبل از
بنده و تاکنون در حوزه معاونت طبیعی سازمان،
مدیریت کرده اند در حد بضاعت ،توجه خوبی به
این موضوع داشتهاند اما مشکل در کمبود پرسنل
کارشناسی در استانها به ویژه کارشناسان مرتبط
است چراکه برخی دامپزشکان آموزش دیده به دالیلی
از جمله حقوق و دستمزد ناچیز از سازمان رفتند و
برخی کارشناسان آموزشدیده به دلیل کمبود نیروی
کارشناسی به کارهای دیگر حتی در حوزه محیط
انسانی یا مسوولیت مدیریت شهرستان ها و غیره
مشغول شدند و امکان استفاده از مهارت آنان در این
موضوع تخصصی فراهم نیست.

خبر کوتاه
برای توسعه و احیای شبکه آبرسانی منطقه۱۴
انجام شد:

عملیات جانمایی ۱۰۰۰متر لوله گذاری
در فضاهای سبز

عملیات احیای شبکه آبرسانی و لوله
گذاری در فضاهای سبز منطقه ۱۴از ابتدای
سال جاری تاکنون توسط حوزه خدمات شهری
و محیط زیست منطقه اجرایی شده است.
به گزارش امتیاز ،علیرضا برزگر مرادی،
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
با بیان اینکه توسعه شبکه آبرسانی همزمان با
توسعه ی فضای سبز شهری امری بدیهی و الزم
االجرا ست ،افزود :بر این اساس نزدیک به ۱۰۰۰
متر لوله گذاری بمنظور آبرسانی به فضای سبز
منطقه انجام شد.
وی افزود :با توجه به اینکه توسعه سرانه
ی فضای سبز منطقه با احداث بوستان های نور
و باغبان ،نیاز مند به تأمین آب و تقویت شبکه
آبرسانی برای حفظ و نگهداشت درختان ،گلها و
گیاهان امری است ،گفت :بدین منظور عملیات
لوله گذاری در بوستان های کارگر ،نور و باغبان
به مرحله اجرا درآمد.

اجرای پایش وضعيت زیست محیطی
كارواش هاي فعال منطقه19

شهردار منطقه  ۱۹از انجام نمونه برداري
از پساب توليدي توسط كارواش ها مستقر در
منطقه در راستای بررسي ميزان آاليندگي ها
آنها خبر داد .
به گزارش امتیاز ،مهدی هدایت در
تکمیل این خبر افزود :به منظور بروز رساني
اطلس محيط زيست منطقه ،لزوم پايش مستمر
منابع آالينده محيط زيست و بررسي عملكرد
واحدهاي تجاري فعال در منطقه ،19گشت هاي
محيط زيستي توسط كارشناسان اداره های
محيط زيست و ساماندهي انجام می شود.
هدایت تصریح کرد :به همین منظور ضمن
بازديد از كارواش هاي منطقه و تكميل چك
ليست هاي مربوطه  ،نمونه برداري از پساب
توليدي كارواش ها توسط آزمايشگاه معتمد
سازمان حفاظت محيط زيست انجام می شود تا
پس از آناليز نمونه ها  ،اقدامات الزم در خصوص
كارواش هاي آالينده محيط زيست طبق قانون
حفاظت و بهسازي محيط زيست توسط منطقه
صورت پذيرد .
به گفته هدایت بازدید میدانی از محل
فعالیت اصناف آالینده محیط زیست مانند
آبکاری ها ،فلزکاری ها  ،نجاری ها و سایر انجام
و در صورت تخلف اخطاریه های محیط زیستی
براساس بند 20ماده  ۵۵قانون شهرداری ها
مبنی بر اجرای تمهیدات و رأی تعطیلی بویژه
در نواحی سه  ،چهار و پنج صادر می شود.
مدیرعامل سازمان بوستانهای تهران عنوان کرد

سرانه مصرف گل در ایران کمتر از
سرانه متوسط مصرف جهانی

مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز
شهر تهران بیان کرد :شهرداری تهران مسئولیتی
در برگزاری نمایشگاه گل و گیاه ندارد؛ اما شهردار
تهران در راستای وظیفه ملی ،حمایت از تولید
داخلی و تقویت روحیه نشاط در میان شهروندان،
بر برگزاری این نمایشگاه تأکید کرده است.
مراسم افتتاحیه «هجدهمین نمایشگاه
بین المللی گل و گیاه ،تجهیزات پارکی و صنایع
وابسته» با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران،
جالل بهرامی معاون خدمات شهری و محیط
زیست شهر تهران ،علی محمد مختاری مدیرعامل
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و جمعی
از اعضای شورای اسالمی شهر تهران و سفرای
کشورهای فلسطین ،نیکاراگوئه ،ژاپن ،تاجیکستان
و … برگزار شد.
علی محمد مختاری در ابتدای این مراسم
ضمن اشاره به تنوع اقلیمی ایران گفت :در همین
راستا میتوان در هزینههای گرم و روشن کردن
گلخانهها که برای کاشت و تکثیر گلهای زینتی
ی دارد ،صرفه جویی کرد .ایران در
اهمیت بسیار 
کنار کشورهای پرمصرف گل و گیاه قرار دارد که
این موضوع از نظر اقتصادی حائز اهمیت است؛
همسایههای شمالی و جنوبی کشور از خریداران
بالقوه گلهای زینتی هستند و میتوان با ایجاد
بازاری متعادل و دائمی جایگاه واقعی خودمان را
در عرصه گل و گیاه بدست آوریم.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز
شهر تهران در ادامه عنوان کرد :هرچند بخش قابل
توجهی از بازار گل و گیاه دنیا در دست چند کشور
قرار دارد اما باتوجه به تنوع اکولوژیک ،ویژگیهای
آب و هوایی و … ،فرآیند تولید در ایران نسبت
به هلند میتواند ارزانتر باشد .وی ضمن اشاره به
وجود  ۸هزار گونه گیاهی در کشور اظهار کرد :سهم
صادرات در این راستا ناچیز است که باید حوزه بسته
بندی و حمل و نقل بیشتر تقویت شود تا بتوانیم
سهم جهانی در بازار گل و گیاه داشته باشیم۱۵ .
هزار تولید کننده گل و گیاه در کشور وجود دارد
که بخش عظیمی از سهم اشتغال را دربردارند .این
تولیدکنندگان از نظر نوآوری نسبت به سالهای
گذشته بسیار پیشرفت کردهاند .مختاری با بیان
اینکه ایران از نظر شرایط تولید گل و گیاه و حوزه
علمی جزو  ۱۵کشور برتر جهان است ،افزود :جهان
با بحران آب مواجه است که در همین جهت باید
به تولید گلهای بومی و سازگار با شرایط اقلیمی
و کم آبی بپردازیم .صنعت گل و گیاه در ایران به
دلیل برخورداری از امکانات قابل توجه ،این قابلیت
را دارد که با حمایت جدی مسئوالن دولتی به
صنعتی کارآفرین و فراگیر مبدل شود و سهم قابل
توجهی از بازار جهانی را بدست آورد.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز
شهر تهران با اعالم اینکه سرانه مصرف گل در
ایران کمتر از سرانه متوسط مصرف جهانی یعنی
بیش از یکصد شاخه گل است ،افزود :طی پنج
روز در هفدهمین نمایشگاه ،بیش از  ۲میلیون نفر
از نمایشگاه گل و گیاه بازدید داشتند که بعد از
نمایشگاه کتاب ،رتبه دوم بازدیدکنندگان را داشت.
ایرانیان نسبت به طبیعت ،درخت و گل و گیاه
احترام ویژهای قائل هستند.

