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اخبار

یادداشتستون جمعه

خبر

این توپ درون دروازه حریف 
نمی نشیند

طی دو روز گذشته شایعات مختلف به سرعت ذهن های تشنه 
خبر را به خود مشغول کرد یکی استعفای ظریف وزیر امور 
خارجه بود و موارد عدیده دیگری در خصوص ارز و برجام و ... 
هم منتشر شدند و دو نکته در این خصوص به ذهن می رسد.

پرداختن به شایعه استعفای محمدجواد ظریف توپی است که 
سازندگان شایعه اش باید بدانند به گل نمی نشیند.

۱-بی تردید کشورمان روزهای سختی را پشت سر می گذراند 
و جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه ایران در حال اجراست 
که پمپئو همین چند ساعت قبل ابعاد آن را با وقاحت تشریح 
کرد . در این شرایط شایعه بودن استعفای فرمانده دیپلماسی 
کشور مشخص بود. چه اینکه هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد در 
شرایطی که کشور و بخصوص ملت آماج حمالت وحشیانه 
اقتصادی است فرماندهان این جبهه به یکباره عرصه را ترک 
کنند. چرا که تفسیر و تعبیر این اقدام در شرایط جنگی مشخص 
و واضح است.۲- این دومی را به مراتب از اولی مهم تر می 
دانم .آن نقش ما اهالی رسانه در این جنگ است. موضوع 
پوشیده ای نیست که بستر و مقوم جنگ اقتصادی راه افتاده 
جنگ روانی برای ناامید کردن و خسته کردن ملت و کاشتن 
بذر هراس در دلهاست و ملت ناامید و هراسان ، قدم از قدم 
برنمی دارند و به جای تالش مضاعف منتظر روزهای سقوط 
می ماند.حال چه اتفاقی افتاده که در این جنگ هوشمند، برخی 
از ما اهالی رسانه برای خوشایند جناح مان و خنکای دل مان 
هر خبری را منتشر می کنیم؟ بزرگترهای ما به خاطر دارند 
که در دوران دفاع مقدس ، امام خمینی دستور دادند تا ورود 
یک روزنامه به جبهه های نبرد ممنوع شود چرا که مطالبش 
روحیه رزمندگان را تصعیف می کرد و گویا هنوز برخی از ما 
درک درستی از این نداریم که امروز جنگ به خانه ها و روان 
ما کشیده شده است  . بیش و پیش از تاثیرات اقتصادی جنگ 
اقتصادی، دل ها و ذهن ها هستند که از حروف و جمالت ما و 
دیگران تاثیر می گیرند.در شرایطی که هر کالم و قلمی می 
تواند التهابی بیافریند و دلهایی را نگران کند انتشار هر راستی 
هم باید در راستای صالح و سداد باشد چه برسد به انتشار و 
بازنمایی شایعاتی که چه بسا منشا و ریشه آن همان جنگ 
روانی باشد که برایمان طراحی کرده اند و مطمئنا توپی که 
ناقالن این اخبار شوت میکنند روانه دروازه حریف سیاسی نمی 
شود بلکه ایران در معنا و مفهوم اعمش این گل را می خورند و 
با سوراخ شدن کشتی فقط جناح راست یا چپ آن غرق نمی 
شود. کاش گاهی در کنار استواری قدم های مان، اندکی فقط 

اندکی قلم های مان می لرزید.
مجید توالیی

امام جمعه ساری:
جنایات 40 ساله آمریکا باید برای 

مردم تبیین شود
گفت:  ساری  جمعه  امام  و  مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده 
جنایات 40 ساله آمریکا علیه جمهوری اسالمی باید همزمان 
آزادی  بهار  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با 
توسط خطبا، روحانیون و سیاستمداران تبیین شود.آیت ا.. نورا.. 
طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: آمریکا و نظام 
صهیونیستی دشمنان درجه یک جمهوری اسالمی هستند و 
نظام الهی از بدو شکل گیری با دشمنی و توطئه های گوناگون 
این دو خبیث مواجه بوده است.وی ادامه داد: باید برای مردم 
دسیسه چینی آمریکا بر ضد نظام الهی تبیین و مشخص شود 
که آمریکا به رغم شکست های پی در پی همواره در فکر 
نباید  است.خطیب جمعه ساری گفت: هرگز  دسیسه چینی 
ایران حذف  از حافظه مردم  جنایانت آمریکا و همپیمانانش 
شود و همچنین شهروندان تحت تاثیر فریب مظلوم نمایی و 
اظهار دوستی شیطان بزرگ قرار گیرند.نماینده مردم مازندران 
در خبرگان رهبری اضافه کرد: حمایت از تروریست ها و عدم 
رعایت حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی تهمت ناروایی از 
سوی شیطان بزرگ برای سرپوش گذاشتن به اعمال ننگینش 
از  ترامپ  دونالد  با حذف  باید  آمریکا  مردم  است.وی گفت: 
صحنه سیاست ، کشور و تاریخ سرزمینشان را از دست این 
ملعون ریاکار نجات دهند.طبرسی افزود: با توجه به نزدیک 
شدن جشن پیروزی انقالب قطعا آمریکا و همپیمانانش خدعه 
و نیرنگ تازه ای در سر دارند که آن هم با توجه به والیتمداری 
گفت:  رهبری  خبرگان  انجامد.عضو  می  به شکست  مردم، 
اسکان دهی منافقیت در خاک عراق ترفندی جدید از سوی 
آمریکاست و ترامپ نادان قصد دارد اینگونه ترور و نا امنی را در 
منطقه رواج دهد، غافل از اینکه مردم خداجوی ایران اسالمی 
دوش به دوش سپاهیان، بسیجیان و ارتشیان در مقابل این 
مکر شیطان بزرگ می ایستند.امام جمعه ساری با اشاره به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب به بهبود وضعیت معاش مردم 
تاکید کرد و افزود: مسئوالن باید خدمت رسانی و خدمتگزاری 
به شهروندان را بزرگ ترین افتخار خودذ بدانند.وی ادامه داد: 
باز هم به یاد بیاوریم که مردم انقالبی ایران اسالمی با وجود 
تحریم، تهدید و انواع سختی ها، همواره یار و یاور انقالب و 

والیت فقیه بودند./ایرنا

گردشگری  سهم  ارتقای  مازندران  استاندار 
مازندران در اشتغال و توسعه پایدار استان را از 
طریق رایزنی با وزارتخانه های مختلف با هدف 

رفع مشکالت موجود، کلید زد.
به دیدار  زادگان که هفته گذشته  احمد حسین 
وزیر اطالعات در تهران رفته بود تا قفل دروازه 
گردشگری صفی آباد بهشهر را پس از 40 سال 
بکشند، این هفته رایزنی را در دفتر استانداری و از 
طریق دیدار با معاون امور دهیاری های سازمان 
رییس  و  کشور  های  دهیاری  و  ها  شهرداری 

سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد.
با  دیدار  در  مازندران  در  دولت  عالی  نماینده 
های  دهیاری  امور  معاون  جندقیان  سعیدرضا 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در 
باره ظرفیت های روستاهای مازندران برای ایجاد 

اشتغال از طریق گردشگری گفت و گو کرد.
مازندران،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  به  اشاره  با  دیدار  این  در  زادگان  حسین 
فعالیت های  برای  باالیی  روستاها ظرفیت  که 
اقتصادی بویژه در حوزه بومگردی دارند، اظهار 
داشت: این فعالیت ها در مازندران با روند مطلوبی 
آغاز شده است و استان با همه توان از توسعه بوم 

گردی پشتیبانی می کند.  
وی با توجه به توان دهیاری ها، روستاها را مکان 
مناسبی برای سرمایه گذاری ارزیابی کرد و افزود: 
و  کارآفرینی  از ظرفیت کارگروه  بهره گیری  با 
اشتغال سازمان دهیاری ها، آموزش دهیاران در 
مشاغل  توسعه  و  ایجاد  و  کارآفرینی  خصوص 

روستایی در دستور کار قرار گیرد.
در  خزر  ساحل  که  این  بیان  با  زادگان  حسین 
مازندران زیبنده استان و مردم کشور نیست، گفت: 
برای پاکسازی سواحل، دهیاری ها با مشارکت 
تشکل های مردم نهاد و جلب مشارکت مردمی 

اهتمام مجدانه داشته باشند.
وی از شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک 
ظرفیت بزرگ نام برد تاکید کرد که این تعاونی 
ها باید در حوزه اشتغالزایی فعال تر پای کار بیاید.

نظر  در  اشتغالزایی  تسهیالت  مازندران  استاندار 
سازمان  از سوی  ها  دهیاری  برای  شده  گرفته 
راستا  این  در  مناسبی  فرصت  را  ها  همیاری 
ارزیابی کرد و گفت: دهیاری ها با توجه به مزیت 
ها و ظرفیت های روستای خودشان باید تمهیدات 
و زمینه های الزم را برای توسعه اشتغال اتخاذ 

کنند.
شغلی  امنیت  تامین  خواستار  زادگان  حسین 
دهیاران به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار بر 

عملکرد آنان شد و افزود: پایداری و امنیت شغلی 
برای  رسانی  خدمت  تداوم  و  انگیزه  ساز  زمینه 
دهیاران به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های 

کار و تالش در استان خواهد بود.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور هم در این نشست حمایت 
طرح  و  های  برنامه  از  را  سازمان  این  کامل 
های توسعه روستایی در حوزه های مختلف در 
مازندران اعالم کرد و گفت: مازندران در تامین 
سالمت و امنیت غذایی در کشور سرآمد است و 
در مازندران به دنبال تغییر الگوی کشت و رونق 

گردشگری هستیم.
جندقیان تعریف ۱۱0 پروژه بومگردی در ۱۱0 
روستای مازندران را کاری ارزشمند و در جهت 
توسعه اشتغال ارزیابی کرد و یادآور شد: بوم گردی 

یک از فرصت های اقتصادی مازندران است
* آی تی، نخ تسبیح اشتغال 

در مازندران 
معاون  با  دیدار  در  همچنین  مازندران  استاندار 
وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات 
این که  به  توجه  با  رادیویی، گفت:  ارتباطات  و 
ترین  مهم  از  یکی  اطالعات  فناوری  امروزه 
بسترهای اشتغالزایی و تولید ثروت بوده و استفاده 
بهینه از پتانسیل موجود در این بخش می تواند 
چرخه تولید شغل در مازندران را متحول نماید، 
نگاه ویژه مدیران و مسئوالن به حوزه آی تی 

ضروری است.
حسین زادگان با اشاره به این که مازندران همواره 
در زمینه زیرساخت های ارتباطی جز استان های 
پیشتاز بوده، از اقدامات انجام شده در این حوزه 
در استان قدردانی کرد و افزود: مازندران دارای 
ظرفیت های بالقوه گسترده ای در بخش های 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بویژه  مختلف 
وجود نیروی انسانی مستعد، خالق و کارآفرین 

در این بخش است.
ترین  مهم  از  یکی  را  گردشگری  صنعت  وی 
عوامل تاثیرگذار در توسعه استان برشمرد و اظهار 
داشت: استفاده از تکنولوژی های جدید و فناوری 
اطالعات می تواند از مهم ترین شاخص ها در 
جهت پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده در این 
بخش باشد که به تبع آن رشد اقتصادی را به 

دنبال خواهد داشت.
استاندار مازندران وضعیت شاخص های ارتباطی 
را در تمامی شهرها و همچنین اکثر روستاهای 
استان مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: هم اکنون 
شهروندان در 55 شهر استان از تکنولوژی جی 4 
دو اپراتور تلفن همراه برخوردارند و در سه شهر 
این سرویس راه  پایان سال جاری  تا  نیز  دیگر 

اندازی خواهد شد.
حسین زادگان با اشاره به این که برخی از جاده 
های کوهستانی استان دارای پوشش ضعیف یا 
فاقد پوشش است، تصریح کرد: مشکالت از این 
دست باید با همکاری وزارت ارتباطات و تالش 
و پیگیری دستگاه های مسئول استانی رفع شود.

ارتباطات  وزیر  معاون  جوشقانی،  فالح  حسین 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رییس  و 
رادیویی نیز در این دیدار با بیان این که پوشش 
ضعیف در برخی مناطق مازندران باید رفع شود، 
گفت: همکاران بنده در وزارت ارتباطات همواره 
در صدد رفع این مشکالت بوده و با تمهیدات 
در نظر گرفته شده از قبیل نصب سایت، انجام 
بین  رومینگ  طرح  اجرای  الزم،  سازی  بهینه 
اپراتورها، سواپ )SWAP( نمودن سایت ها و 
سایر اقدامات دیگر، امیدواریم تا پایان سال جاری 
را  استان  نقاط  بهترین کیفیت پوشش در کلیه 

شاهد باشیم.
حاضر  حال  در  افزود:  ارتباطات  وزیر  معاون 
بسیاری از تجهیزات آماده نصب بوده، ولی عدم 

در  شده  موجب  دستگاهها  از  برخی  همکاری 
روند اجرای کار وقفه به وجود آید که در همین 
راستا استاندار مازندران دستور ویژه ای را برای 
همکاری و تعامل کامل دستگاه ها و نهادها در 
راستای توسعه تجهیزات ارتباطی با دستگاه های 
استان  سطح  در  ارتباطات  وزارت  زیرمجموعه 

صادر نمود.
* تاالب ها، ظرفیت ناشناخته 

گردشگری 
استاندار مازندران همچنین در دیدار با مدیر اجرایی 
و  در غرب  رامسر  کنوانسیون  ای  منطقه  مرکز 
مرکز آسیا هم گفت : مازندران از ظرفیت های 
پرشماری در زمینه گردشگری برخوردار است که 
تاالب ها از جمله آنهاست و باید بدرستی از این 

ظرفیت بویژه در زمینه اشتغالزایی استفاده کرد.
احمد حسین زادگان افزود : مازندران ، تاالب های 
رامسر ، میانکاله و فریدونکنار پتانسیل دارد که می 
تواند در حوزه گردشگری و جذب توریسم نقش 

آفرین باشند .
کنوانسیون  این  های  برنامه  داد:  ادامه  وی 
خصوصا صیانت از اکوسیستم می تواند در حفظ و 
نگهداری تاالب های استان مازندران نقش خوبی 

را داشته باشد . 
مازندران یک تاالب بین المللی میانکاله و 800 
تاالب و آببندان محلی دارد که در فصول سرد 
سال این فضاها پذیرای بیش از یک میلیون بال 

پرنده زمستان گذر است . 
مازندران  در  پرندگان  این  که حضور  تصاویری 
ایجاد می کند یکی از جاذبه های استان به شمار 
می رود که هر ساله تعدادی از مسافران را برای 

دیدن به سمت خود می کشاند . 
مدیر اجرایی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر 
در غرب و مرکز در آسیا نیز گفت : کنوانسیون 
رامسر و کنوانسیون های مستقر در کره جنوبی، 
کنوانسیون  این  شعبه   4 پاناما  و  آفریقا  شرق 
محسوب می شود که نام دیگر کنوانسیون رامسر، 
کنوانسیون تاالب های بین المللی است و شعبه 
اصلی این کنوانسیون در سوییس مستقر می باشد.

سید داریوش مقدس با اشاره به اینکه ۱68 کشور 
عضو این کنوانسیون هستند ، افزود: وظیفه ما 
در مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب و 
مرکز آسیا، این است که برای اجرای برنامه های 
آموزشی مرتبط با تاالب ها با ۱8 کشوری که 
در این منطقه واقع هستند همکاری و زیرساخت 
های الزم را ایجاد کنیم تا این کشورها برنامه 

های کنوانسیون رامسر را اجرا نمایند. 

استاندار مازندران ارتقای سهم گردشگری در اشتغال را کلید زد

دستگیری ۳ متخلف شکار درآمل
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل سه متخلف شکار را 
در این شهرستان دستگیر کردند. بهمن صادق نژاد رییس اداره 
حفاظت محیط زیست آمل گفت:: ماموران یگان حفاظت در 
پی گشت و کنترل در منطقه حوزه استحفاظی دابودشت آمل 
موفق به دستگیری ۳ متخلف شکار شدند. به همراه اند.وی با 
بیان اینکه از متخلفان شکار ۳قبضه سالح شکاری، ۳0عدد 
فشنگ کشف و ضبط شد، افزود: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست آمل ۱۳رشته دام هوایی صیادان را نیز تخریب کردند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت: ۳ قطعه خوتکا 
اسیر شده در دام هوایی تلف شد.صادق نژاد افزود: یک قطعه 

مرغابی توسط مامورین یگان رها سازی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان "بابلسر" خبر داد
دستگیری جیب بر حرفه ای با 

20 فقره سرقت در بابلسر
فرمانده انتظامی شهرستان "بابلسر" از شناسایی و دستگیری 
جیب بر حرفه ای با ۲0 فقره سرقت خبر داد. عبداله رضوانی 
گفت:در پي وقوع چندین فقره جیب بری در این شهرستان، 
موضوع در دستور کار مأموران انتظامي این فرماندهی قرار 
با  افزود: ماموران  بابلسر  انتظامي شهرستان  گرفت. فرمانده 
تشکیل تیم هاي اطالعاتي و تحقیقات گسترده پلیسي، سارق 
را در حین سرقت دستگیر کردند. رضوانی تصریح کرد : متهم 
در بازجوئي های به عمل آمده تاکنون به ۲0 فقره جیب بری 
اعتراف کرد،که در بررسی های به عمل آمده از مخفیگاه وی 
. فرمانده  اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان گردید 
انتظامي شهرستان بابلسر در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان 
مراقب اشیاء و وجه نقد خود باشند وچنانچه با موارد مشکوکی 
برخورد کردند، مراتب را از طریق شماره ۱۱0به مرکز فوریت 

های پلیس اعالم کنند. 

طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان با واکنشهای 
مختلفی روبرو است که در این گزارش میخوانید. 
گوش  به  دوباره  دریا  آب  انتقال  صدای  و  سر 
میرسد و این بار عیسی کالنتری رئیس سازمان 
محیط زیست موافق طرح انتقال آب دریای خزر 
از  برخی  اگرچه  است.  مرکزی کشور  به فالت 
کارشناسان انتقال آب از دریای خزر را یک کار 
غیر علمی میدانند و معتقدند عملیاتی شدن این 
طرح روند خشکشدن بزرگترین دریاچه جهان را 
فراهم میکند؛ اما رئیس سازمان محیط زیست 
میگوید: انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای 
برطرف کردن نیاز آبی مصرفکنندگان صنعتی و 
آب شرب از نظر من بالمانع است. محمدعلی 
شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس در مخالفت با این طرح میگوید: 
دریای خزر یک دریای بسته است و هر دستکاری 
اکوسیستم  افتادن  به خطر  موجب  دریا  این  در 
طبیعی خواهد شد. رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه انتقال آب 
دریای خزر تهدیدی برای دریا است، ادامه میدهد: 
اگر این پروژه به مرحله اجرا برسد با کاهش شدید 
آب دریا و خشک شدن آن روبه رو خواهیم شد. 
وی میافزاید: با اجرای این طرح قطعا استانهایی 
مرکزی  و بخش  تهران  مانند خراسان شمالی، 
ایران به دنبال برداشتهای بعدی از دریای خزر 
خواهند بود که این موضوع تهدیدی برای خزر 
محسوب می شود و باید شاهد شکلگیری دریاچه 
ارومیه دیگری باشیم. از سوی دیگر برداشت و 
قدرت خودپاالیی  که  دریای خزر  از  آب  انتقال 
زیستی  محیط  ضوابط  برخالف  دارد  پایینی 
بحران  یک  ایجاد  موجب  انتقال  این  و  است 
زیست محیطی خواهد شد؛ چنانچه دالور نجفی 
کارشناس ارشد منابع طبیعی محیط زیست در این 
باره میگوید: سطح آب دریای خزر حدود ۲8 الی 
۳0 متر از آبهای آزاد پایینتر است به همین دلیل 

انتقال آب بدون پمپاژ مقدور نخواهد بود.
فالت  به  خزر  دریای  آب  انتقال  میگوید:  وی 
مرکزی ایران به ویژه استان سمنان خیانت محض 
ارزیابیهای  از لحاظ مالحظات و  است، چرا که 
فنی، اقتصادی و محیط زیستی مقرون به صرفه 

نبوده و خسارت بسیاری را به بار خواهد آورد. الزم 
به ذکر است که برداشت آب عالوه بر خسارت به 
دریا میتواند به جنگلها و پوشش گیاهی آن منطقه 
نیز آسیب وارد کند، چرا که اجرای شبکه انتقال 
جنگلهای  مسیر  از  سمنان  به  خزر  دریای  آب 
از بین رفتن بخش وسیعی از  هیرکانی موجب 
جنگلها و درختان و در نتیجه خسارت به طبیعت 
و محیط زیست شمال کشور خواهد شد.همچنین 
انتقال آب دریای خزر به سمنان موجب تغییرات 
اکولوژیکی از جمله آلودگیهای زیست محیطی به 
دلیل مصرف صنعتی، توسعه کشاورزی و تخریب 
تنوع زیستی و همچنین ورود گونههای مهاجم 
مرکزی  فالت  به  ماهیها  و  گیاهان  همچون 
در  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  شد.  خواهد 
کشورهای مختلف، طرحهای انتقال آب نه تنها از 
لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه هستند، بلکه برای 
هر دو نقطه ارسال کننده و دریافت کننده دارای 
هزینههای سنگین اجتماعی و زیست محیطی 
میباشند و تمام تجارب بین المللی و داخلی نشان  
میدهند که پروژههای انتقال آب بین حوضهای، 
روشهای ناپایداری هستند که نه تنها مشکلالت را 
حل نکردهاند، بلکه اوضاع آب را وخیمتر کردهاند.

به نظر میرسد مسئوالن قبل از روی آوردن به 
استراتژی اجرای طرح انتقال آب که مخاطرات 
بسیار باالیی دارد، ابتدا سایر راهحلهای جایگزین 
مدیریت  به  مربوط  راهحلهای  جمله  از  ممکن 
تقاضای آب شامل بازیافت آب، مرمت و الیروبی 
قناتها و احیای شیوههای سنتی تأمین و مدیریت 

آب، مدیریت کاربری اراضی، توجه به موضوع آب 
در سیاستهای رشد جمعیت بهخصوص موضوع 
مهاجرپذیری، و توجه به موضوع آب در توسعه 
صنعتی را مورد توجه قرار دهند. ادیانی راد عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی معتقد 
است: به فرض اینکه اگر چنین اتفاقی در کشور 
رخ دهد، داستان ارومیه، فاجعه زیست محیطی 
و  مازندران  در  آذربایجان  و  اصفهان، خوزستان 
سمنان نیز تکرار خواهد شد، لذا دغدغه تأمین آب 
شرب برای مردم سمنان نباید به قیمت از دست 
دادن دریاچهها و دریاهای حواشی کشور باشد. 
فراموش نکنیم خزر دریا نیست و دریاچه است. 
وی ادامه میدهد: حتی از منظر حقوق بین المللی 
و دریا نیز ممکن است انتقال آب دریای خزر به 
فالت مرکزی تبعات حقوقی بین المللی نیز داشته 
باشد و این موضوع نیز نیاز به بررسی دارد. گفتنی 
است که با انتقال آب دریای خزر به سمنان باید 
مراحل شیرین سازی نیز صورت گیرد که عابسی 
دبیر کارگروه تخصصی پسماند و محیط زیست 
اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران در این رابطه 
میگوید: انتقال آب شور به مقصد، به دلیل آنکه از 
لحاظ فنی، نمکزدایی ۱00 درصد آن به روشهای 
پمپاژ  نبوده و هزینه  پذیر  امکان  اساسا  معمول 
آب  برای  باالخص  متری  ارتفاع ۲۳00  به  آب 
شور با چگالی باال سرسامآور بوده، بسیار دور از 
منطق اقتصادی و مهندسی است؛ عالوه بر این، 
مشکالت خوردگی خطوط لوله و نشتهای محتمل 
در مسیر خط انتقال، ریسکهای اقتصادی آن را در 

کنار نگرانیهای زیستمحیطی به شدت افزایش 
ساختار  که  آنجایی  از  میافزاید:  عابسی  میدهد. 
اقتصادی استان مازندران به کشاورزی از نوع آببر 
متکی بوده و مشکالت ناشی از کمبود آب در این 
استان باالخص در سنوات گذشته، باعث به زیر 
کشت نرفتن بخش بزرگی از زمینهای استان شده 
است، بنابراین هر گونه انتقال آب از این استان به 
سایر استانها میتواند با پیامدهای جدی اجتماعی 
زیست  مشکالت  به  اشاره  با  وی  شود.  مواجه 
محیطی پروژه انتقال آب خزر به سمنان تصریح 
میکند: لولهگذاری و ساخت ایستگاههای متعدد 
پمپاژ، ایجاد جاده دسترسی و عبور ماشین آالت 
سنگین از کهنترین و حیاتیترین رویشگاه سبز 
ایران یعنی جنگلهای هیرکانی، سبب تکه تکه 
شدن و آسیب جبران ناپذیر به این پهنه جنگلِی 
به شدت حساس میشود. دبیر کارگروه تخصصی 
پسماند و محیط زیست اتاق فکر توسعه و تعالی 
مازندران به مشکل زیست محیطی طرح از نگاه 
زمینشناسی اشاره میکند و میگوید: به دلیل اینکه 
رشته کوه البرز به شدت فعال است، وقوع زلزله، 
نشست زمین و هرگونه اشتباه مهندسی که نَشت 
آب را سبب شود، باعث ورود آب شور به اراضی 
ملی و از بین رفتن این زمینهای با ارزش خواهد 
شد.وی در ادامه با بیان این که فرایند نمکزدایی 
باعث تولید آب بسیار شور در حجم باال میشود از 
دفع زیستمحیطی آن در استخرهای تبخیری و 
تولید حجم باالی نمک سخن میگوید و تاکید 
میکند که تنها بخشی از این نمک دارای ارزش 
درصد  و  بوده  صنعتی  مصارف  برای  اقتصادی 
باالیی از آن به دلیل آالیندگی به رسوبات دریای 
خزر، فلزات سنگین، آفتکشها و سایر عناصر آلوده 
کننده، بدون مصرف مانده و تجمع این آالیندهها 
تأثیر  تحت  را  آن  از  استفاده  تولیدی،  نمک  در 
جدی قرار خواهد داد.بر اساس آنچه گفته شد، 
عالوه بر تهدید دریا به دلیل آبگیری، تخریب 
جنگل بر اثر لولهگذاری و تأسیسات پمپاژ و و... 
عمده تأثیرات منفی این طرح در دراز مدت متوجه 
مقصد خواهد بود و امیداریم که با نگاه کارشناسی 
به این موضوع باعث تخریب و نابودی محیط 

زیست نشویم.

اما و اگرهای انتقال آب دریای خزر به کویر سمنان؛

کـارشناسـان چـه میگـوینـد؟

کشف 2 هزار لیتر گازویل قاچاق 
درسوادکوه

لیتر  هزار  کشف ۲  از  سوادکوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ مهدی خادمی در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و 
مصرف سوخت خارج از شبکه توزیع در یکی از مراکز تولیدی 
این  آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  موضوع   ، شهرستان  این 
سوادکوه،  انتظامی شهرستان  گرفت.فرمانده  قرار  فرماندهی 
تصریح کرد:   پس از هماهنگي های قضایی، ماموران پلیس 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  ماموران  همکاری  با  آگاهی 
شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند .سرهنگ خادمی 
با اشاره به کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از این مجموعه، 
اظهار داشت: متصدی این واحد تولیدی پس از تشکیل پرونده 
به مرجع قضائی معرفی شد و موضوع در دست بررسی است .

 فرماندهی انتظامی شهرستان ساری از کشف مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی و 
مواد مخدر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعي در این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبري پلیس، سرهنگ" ناصر علی صفر پور" با اعالم این خبر، اظهار داشت: به منظور 
پاکسازي نقاط آلوده و مقابله با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر، سارقان و مجرمان 
سابقه دار، طرح عملیاتي ارتقاء امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز شهر ساري به 

اجرا در آمد.وي افزود: در اجراي این طرح مأموران انتظامي این فرماندهي با هماهنگي 
قضائي و در عملیاتي ضربتي با حضور در یکي از مناطق آلوده و جرم خیز، ۱ دستگاه 
خودرو ۲06 ،۲ دستگاه لب تاپ، ،۲ دستگاه پمپ آب،۱0 عدد باطری ماشین،5 دستگاه 
تلفن همراه، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر ، ابزار و ادوات مصرف مواد مخدر و .... 
کشف کردند.سرهنگ صفر پور با اشاره به اجراي موفقیت  آمیز این طرح عنوان داشت: 

در این طرح ۱۲ متهم به سرقت از سارقان سابقه دار و فروشندگان مواد مخدر شناسایي 
و دستگیر شدند.فرماندهی انتظامی شهرستان ساری در پایان ضمن تقدیر از همکاري 
خوب مردم با پلیس از توقیف 5دستگاه خودرو و ۲5 دستگاه موتورسیکلت متخلف در 
اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: هدف از اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي و 

پاکسازي مناطق آلوده، ایجاد امنیت پایدار و ایجاد آسایش و آرامش براي مردم است.

 فرماندهی انتظامی شهرستان ساری خبرداد:

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در ساری

خانواده های شهدا مظهر 
صبر و شکیبایی هستند

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر، در دیدار با خانواده شهید 
وشکیبایی  مظهر صبر  شهدا  های  خانواده  گفت:   ، رستمی 
چهلمین  آستانه  در  پلیس،  خبري  پایگاه  گزارش  هستند.به 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی " سرهنگ "عبداله 
رضوانی" با خانواده شهید" مجید رستمی " از شهدای ناجا 
در این شهرستان دیدار کرد .سرهنگ رضوانی در این دیدار 
خانواده های شهداء را بزرگترین سرمایه های معنوی انقالب 
دانست و افزود: خانواده شهداء مظهر صبر و شکیبایی هستند 
والگویی برای همه ما محسوب می شوند.وی تکریم شهداء 
و خانواده شهداء یک ضرورت و یک وظیفه دینی، ارزشی و 
انسانی برای تمامی آحاد مردم و مسئوالن دانست وبیان داشت: 
امنیت امروز کشور مرهون خون شهداء وجانبازانی است که 
خون خود را تقدیم امنیت وآرامش مردم این مرز و بوم کردند.

ایثارگران سرمایه ارزشمند نظام 
اسالمی ایران هستند

فرمانده انتظامی شهرستان "بابلسر" در دیدار با جانباز وآزاده 
سرمایه  وآزادگان  جانبازان  گفت:  تبار"،  عبداهلل  "امیرفتاح 
گزارش  هستند.به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  ارزشمند 
آستانه  در  رضوانی"  "عبداله  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه 
رئیس  همراه  به  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سال  چهلمین 
عقیدتی سیاسی، حفاظت اطالعات ومعاون نیروی انسانی با 
جانباز وآزاده سرافراز امیرفتاح عبداهلل تبار دیدار کرد .فرمانده 
انتظامی شهرستان بابلسر در این دیدار اظهار داشت: جانبازان 
بزرگترین و عزیزترین دارایی خود که همان جان است را در 
طبق اخالص گذاشته و فدای رهبر و وطن خود کردند به 
همین دلیل ایثارگران سرمایه ارزشمند نظام هستند.سرهنگ 
رضوانی با بیان اینکه تجلیل و دیدار از ایثارگران کوچکترین 
کاری است که از دست ما بر می آید، اظهار داشت: ان شاء ا.. 
خداوند این توفیق را به ما بدهد همیشه در خدمت ایثارگران 
عزیز باشیم.فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر، خاطر نشان کرد: 
جامعه ما باید باالگو پذیری از روحیه جهادی، ایثارگری و از 

خودگذشتگی ایثارگران بر مشکالت فائق شوند.


