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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خبر داد

تبدیلدشتشهرکردبهکانونریزگرد

مشارکت بانک پارسیان
در ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

با مش��ارکت و حمایت مالی بانک پارسیان،
پروژه کش��تارگاه صنعتی هما م��رغ پرطالی
مهاباد با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسؤوالن
استانی و مدیران بانک پارسیان  28آبانماه 97
به بهرهبرداری رسید .کشتارگاه صنعتی هما مرغ
پرطالی مهاباد از مشتریان شعبه مهاباد بانک
پارسیان و متقاضی استفاده از تسهیالت طرح
«اشتغالزایی روستایی» بوده که در این راستا
از محل اعتبارات طرح اشتغالزایی روستایی از
این بانک تسهیالت دریافت کرده است .گفتنی
اس��ت به موجب تفاهمنام��ه منعقده فیمابین
بنیاد برکت به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) ،معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق
مح��روم ریاس��تجمهوری ،ب��ا عاملیت بانک
پارس��یان ،ای��ن بانک در حوزه اش��تغالزایی و
فراهم کردن زیرساختهای الزم برای طرحهای
عمرانی و روستایی مشارکت چشمگیری داشته
و تاکنون کمکهای بس��یاری برای طرحهای
کش��اورزی ،دامداری و حتی طرحهای کوچک
روستایی انجام داده و توانسته است در کمک به
اشتغالزایی مناطق محروم و رونق اقتصاد کشور
نقش مهمی ایفا کند.

مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال
و بختیاری گفت :دش��ت ش��هرکرد تخریب شده و
بافت خود را از دس��ت داده اس��ت و به کانون داخلی
ریزگرد و گرد و غبار در اس��تان تبدیل ش��ده است.
به گزارش تس��نیم ،چند سالی است با کاهش میزان
بارشها و برداشت بیش از حد از منابع آبی ،دشتهای
چهارمحال و بختیاری با پدیده خشکس��الی روبهرو
هس��تند و به دنبال آن ریزگرده��ا میهمان ناخوانده
استان ش��دهاند .استانی که روزی خود تامینکننده
بخ��ش زیادی از آب کش��ور ب��ود و ه��وای پاک آن
مثالزدنی بود ،اینک با خشکسالی دست و پنجه نرم
میکن��د و هوای آن در بعضی روزها به مرز هش��دار
میرسد .دشت شهرکرد که در گذشته با نام « َمرغ»
شناخته میشد امروز تبدیل به کانون ریزگردها شده
است .چند سالی است که طرحهایی برای احیای این
دشت در دست اجراست اما تاکنون تغییر محسوسی
در وضعیت این دش��ت مشاهده نش��ده است .علی
محمدیمقدم ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
چهارمحال و بختیاری درباره وضعیت دشت شهرکرد
گفت :در س��الهای ترس��الی حجم نزوالت آسمانی
در چهارمح��ال و بختیاری  9میلیارد و  300میلیون
مترمکعب است که متاسفانه  70تا 80درصد نزوالت
آس��مانی به دلیل توپوگرافی و پس��تی و بلندیها از
اس��تان خارج میش��ود .وی افزود :در چهارمحال و
بختیاری  11دش��ت وجود دارد که  8دشت ممنوعه
ش��ده 2 ،دش��ت دیگر در حال ممنوعه شدن است و
 4دش��ت اس��تان ممنوعه بحرانی اس��ت و تنها راه

مرکزی

کارگاه آموزشی خانواده و فضای
مجازی در اراک برگزار شد

کارگاه آموزشی «خانواده و فضای مجازی» و
«توانمندسازی زنان در حوزه فناوری اطالعات»
توس��ط وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات و
هم��کاری مخاب��رات منطقه مرک��زی در اراک
برگزار ش��د .این  2کارگاه آموزشی در راستای
اجرای  2طرح ملی «خانواده و فضای مجازی»
و «نقش فناوری اطالعات در توانافزایی زنان» با
رویکرد کارآفرینی و اشتغال که از سال گذشته
در  3سطح مراکز استان ،شهرستانها و روستاها
آغاز و در س��ال  97نیز ادامه یافته است ،برگزار
ش��د .ارتقای دانش و آگاهی زنان در استفاده از
فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی به عنوان رکن
اصلی خانواده ،از مهمترین اهداف برگزاری این
کارگاههای آموزشی است که با حضور و استقبال
خوب بانوان شاغل در سازمانها و ادارات استان
مرکزی و عموم بانوان عالقهمند در سطح شهر
اراک ،در مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد.

برونرفت استان از چالشهای آبی اقدامات آبخیزداری
و آبخوانداری است .محمدیمقدم اضافه کرد :اداره
منابع طبیعی استان تاکنون  2هزار و 500سازه سنگی
و مالتی و  80س��د خاکی تا ارتفاع  13متری ساخته
است ،این س��ازهها 50درصد حجم نزوالت آسمانی
را در نقاط��ی که احداث ش��دهاند ذخی��ره کرده و به
سفرههای زیرزمینی نفوذ میدهند .وی درباره اینکه
در بارندگیهای اخیر استان ،س��ازههای آبخیزداری
چ��ه کمکی به ذخیره آب کرده اس��ت؟ تصریح کرد:
در بارندگیهای اخیر س��ازهها در برخی نقاط استان
از جمله دستنا اجازه ندادند روانآبها از آبراهه خارج
ش��ود و عالوه بر نفوذ آب به س��فرههای زیرزمینی از

دومین المپیاد ورزشهای جانبازان و معلوالن
وزارت بهداشت با قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی
مازن��دران ب��ه پایان رس��ید .در دومی��ن المپیاد
فرهنگی -ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کسب
 ۴م��دال طال ۲ ،نق��ره و  ۲برن��ز در مجموع با ۸
مدال به مقام قهرمانی دس��ت یافت .تیم دانشگاه
علوم پزش��کی مازندران در این دوره از مسابقات
در رش��تههای فوتسال ،ش��نا ،تنیس روی میز و
تیراندازی ش��رکت کرد و توانس��ت در رشتههای
تنی��س روی میز ،ش��نا و تیران��دازی مدالهای
رنگارنگ کسب کند .تیم تنیس روی میز دانشگاه
علوم پزش��کی مازندران مقام دوم تیمی را کسب

پایان دومین المپیاد ورزشهای جانبازان و معلوالن وزارت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی مازندران قهرمان شد
کرد و در بخش انفرادی تنیس روی میز نیز مقام
س��وم در بخش سالم تن به طور مشترک توسط
دکتر یحی��ی صالحطبری و دیگر ورزش��کار این
دانشگاه دکتر ميرتقي ميرمحمدي به دست آمد.
در رشته شنا ،تیم دانشگاه علوم پزشکی مازندران
موفق ش��د در بخشه��ای  ۱۰۰مت��ر آزاد باالی
 ۵۰س��ال و  ۵۰متر کرال پش��ت باالی  ۵۰سال
توسط دکتر علیرضا روحورزی 2 ،مدال طال و نقره
انف��رادی را به خود اختصاص دهد .همچنین تیم

مناقشه بر سر سراب!
ادامه از صفحه اول
روزنه
واقعی��ت امر این اس��ت
ک��ه تحقق ایده «ارتش اروپایی» پیشش��رطها و
مقدماتی دارد که کش��ورهای آلمان و فرانسه قادر
به تامین آنها نیس��تند! چندی پی��ش ،زمانی که
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان موضوع تاسیس
کانال ویژه مال��ی اروپا را برای حفظ برجام مطرح
کرد« ،آنگال مرکل» صدراعظم این کشور بالفاصله
ای��ن اظهارات را رد ک��رد و اهمیت روابط امنیتی
برلین ـ واش��نگتن را مورد تاکید قرار داد .از سوی
دیگ��ر ،بازیگرانی مانند لندن که عمال بازو و حتی
در مواردی مهره ایاالت متحده در اروپا محس��وب
میشوند ،عمال مانع از اضمحالل ناتو و تاسیس یک
ساختار نظامی موازی در اروپا میشوند .نکته مهمتر
اینکه امکان فعالیت موازی و همزمان  2نهاد نظامی
[ناتو و ارت��ش اروپایی] نیز به دلیل تداخل منافع
و تصمیمگیریها ـ خصوصا در موارد حس��اس ـ
وجود ندارد.
نکت��ه بس��یار مهم دیگ��ری که بای��د در این
ب��اره مدنظر ق��رار داد ،مربوط ب��ه افزایش ضریب

آس��یبپذیری امنیت��ی و نظامی ناتو اس��ت .این
آسیبپذیری از زمان سر کار آمدن ترامپ افزایش
یافته اس��ت .ترامپ از یک سو ساختار موجود در
ناتو را در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال
 2016زیر سوال برد و از سوی دیگر ،خواستههایی
از جمل��ه افزایش بودجه نظامی کش��ورهای عضو
پیمان آتالنتیک شمالی را به آنها تحمیل کرد .حتی
ترامپ یک بار اواسط امس��ال[ 2018میالدی] از
طریق نزدیکانش ،احتمال خروج از پیمان ناتو را رد
نکرد! در چنین شرایطی شاهد تضعیف زیربنایی و
ساختاری ناتو از سوی ایاالت متحده آمریکا هستیم.
این در حالی بود که قبل از سر کار آمدن ترامپ نیز
ناتو به واسطه نقشآفرینی منفی و شکست خورده
خود در افغانس��تان ،مورد انتقاد افکار عمومی دنیا
قرار گرفته بود .در هر حال امروز ناتو دیگر نمادی از
همگرایی نظامی و امنیتی بازیگران غربی محسوب
نمیشود .در شرایطی که خود ساختار ناتو[به عنوان
ساختار غالب امنیتی در اروپا] از سوی بازیگران به
چالش کشیده ش��ده ،تکلیف ساختارهای موازی
مانند ارتش اروپایی نیز کامال مشخص است! فراتر از

بروز سیل نیز جلوگیری کردند .محمدیمقدم اظهار
داشت :تاکنون از  500هزار هکتار مساحت حوضههای
آبخیز اس��تان که مورد مطالعه قرار گرفته  250هزار
هکتار تحت عملیات آبخی��زداری و آبخوانداری قرار
گرفته اس��ت .همچنین  250هزار هکتار مساحت از
حوزههای آبخیز استان نیز که مورد مطالعه قرار گرفته
است برای عملیاتی ش��دن نیاز به تامین اعتبار دارد
و حداقل اعتبار برای انجام عملیات آبخیزداری برای
این حوزهها  250میلیارد تومان اس��ت .وی در ادامه
گفت :مزیت اقدامات آبخیزداری و سدهای خاکی با
ارتفاع پایین نسبت به سدهای با ارتفاع باال این است
که به بدنه و کف این سدها بتن تزریق نشده است و

این موارد ،ناتو در ماجرای اوکراین نشان داد قدرت
«خلق بحران» را بیشتر از قدرت «مدیریت بحران»
داراست! ناتو سال  2014پروژه ناآرامسازی اوکراین
را کلی��د زد و با ه��دف ایجاد هرج و مرج داخلی و
سپس مدیریت این هرج و مرج به سود منافع خود
و غرب وارد میدان ش��د .هماکنون اعضای پیمان
آتالنتیک شمالی صرفا به بخش اول خواسته خود
رسیدهاند!
بی دلیل نیست که امروز ،یعنی  72سال پس از
تاسیس ناتو در سال ،1946دوباره شاهد شکلگیری
و تبلور ایدههایی مانند اضمحالل ناتو یا تغییر فاز
ماهوی آن (از فاز نظامی به فاز سیاس��ی) هستیم.
بسیاری از نظریهپردازان بینالمللی معتقدند با توجه
به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،پیمان آتالنتیک
شمالی نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده .در
هر حال ،تنفس مصنوعی سران ناتو به این پیمان
جمعی نمیتواند تا مدت زیادی دوام داشته باشد،
ضمن آنکه خلق یا احیای ایدههای جدید امنیتی
و جمعی در غرب نی��ز با توجه به پیچیدگیهای
موجود ،امکانپذیر نخواهد بود.
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دانشگاه علوم پزشکی مازندران موفق شد در رشته
تیراندازی 2 ،مدال طالی انفرادی و یک مدال نقره
انفرادی و رتبه دوم تیمی را به خود اختصاص دهد.
از تیم دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،سیدعباس
حس��ینزاده در بخش تفنگ بادی زیر  ۵۰سال و
منصور یوسفی در بخش تپانچه بادی بدون کالس
پزشکی باالی  ۵۰سال به مدال طال دست یافتند
و جعف��ر مالئیان نیز در بخش تپانچه بادی بدون
کالس پزشکی باالی  ۵۰س��ال مدال نقره رشته

 100درصد آب از کف و دیوارهها به سفره زیرزمینی
نفوذ داده میش��ود .مزیت دیگر این س��ازهها نسبت
به س��دهای موجود در پاییندست رودخانه کارون و
خرس��ان با ارتفاع باال این است که در باالدست حوزه
آبخیز احداث میش��وند و اجازه خروج آب را از حوزه
نمیدهند و آب را در باالدس��ت حوضه به زیر زمین
نفوذ میدهند ،بنابراین در طول سال با توجه به میزان
بارشها ،سازهها  3تا  4بار پر و خالی میشود یعنی هر
سازه  3برابر حجم خود آب به زیرزمین نفوذ میدهد.
محمدیمقدم افزود :اقدامات بیومکانیکی و بیولوژی از
دیگر اقدامات آبخیزداری ب��رای ذخیره آب در حوزه
آبخیز اس��ت .چالههای فصلی ،کنتور فار و پیتینگ
که آب را در باالدس��ت حوزه ذخیره میکند از جمله
اقدام��ات بیومکانیکی اس��ت .همچنین جنگلکاری،
مرتعکاری و ایجاد پوش��ش گیاهی در حوزه آبخیز از
اقدامات بیولوژی آبخیزداری است که موجب ذخیره
آب در باالدست حوزه آبخیز میشود .وی در پاسخ به
اینکه تاکنون چه اقداماتی برای احیای دشت شهرکرد
انجام شده است؟ گفت :دشت شهرکرد تخریب شده
و بافت خود را از دس��ت داده است و به کانون داخلی
ریزگرد و گرد و غبار در استان تبدیل شده است که با
رسیدن آب به آن و ایجاد پوشش گیاهی در آن منطقه
ریزگردها مهار میشود و به تغذیه سفرههای زیرزمینی
هم کمک میشود .همچنین در دشت شهرکرد  2بند
خاکی در حوزه کیان و هفشجان احداث شده که این
سدهای خاکی به تغذیه سفرههای زیرزمینی کمک
کرده است.

تیراندازي را کس��ب کرد .در نهایت دانشگاه علوم
پزشکی مازندران پس از پایان مسابقات ،با کسب
 ۴مدال طال ۲ ،نقره و  ۲برنز بر اس��اس مرغوبیت
مدال در جدول رتبهبندی نهایی دانشگاهها ،مقام
قهرمان��ی دومین المپیاد ورزشه��ای جانبازان و
معلوالن دانش��گاههای علوم پزشکی کشور را به
دست آورد .گفتنی است دومین المپیاد ورزشهای
جانبازان و معلوالن دانش��گاههای علوم پزش��کی
کشور با حضور  ۳۷دانشگاه علوم پزشکی و سازمان
تابعه و با حضور بالغ بر  ۶۰۰ورزشکار در  ۶رشته
ورزشی فوتسال ،شنا ،دارت ،تیراندازی ،شطرنج و
تنیس روی میز از  ۲۱آبان در ساری آغاز شد که
تا ۳۰آبان ادامه یافت.

خوزستان

تقدیر از بسیجی نمونه شرکت برق
منطقهای خوزستان

مراس��م انتخاب بس��یجی نمون��ه در صنعت
آب و ب��رق خوزس��تان برگ��زار و در آن از نوراهلل
شکیبایی مدیر امور مهندسی و خدمات عمومی
ب��ه عنوان بس��یج نمونه کارمندی ش��رکت برق
منطقهای خوزس��تان در سال  ۹۷تقدیر و تشکر
ش��د .این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت برق
منطقهای خوزستان ،فرمانده سپاه ولی عصر استان
خوزستان ،امام جمعه موقت اهواز و دیگر مسؤوالن
مرب��وط برگزار ش��د و از بس��یجیهای نمونه هر
شرکت تقدیر به عمل آمد .نوراهلل شکیبایی درباره
این انتخاب گفت :هر کسی در مسؤولیتی که دارد
اگ��ر وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده و به
مردم خدمت کرده باشد میتواند در تعریف جدید
بسیج به عنوان یک بسیجی نمونه باشد .مدیر امور
مهندس��ی و خدمات عمومی و مجری پروژههای
عمومی ش��رکت با بیان اینک��ه خدمت به مردم،
بزرگترین اولویت بس��یج و تفکر بسیجی است،
بیان کرد :خدمت به م��ردم یکی از رهنمودهای
رهبر انقالب است که بسیار بر آن تاکیده کردهاند.

مشاركت نيروگاه رامين در كاهش
اثرات گرد و خاك بر شبكه برق

مديرعامل ني��روگاه رامين گفت :اين نيروگاه
ضمن تالش جدی و تمرکز بر توليد پايدار انرژي
برق توانست طي سالهاي اخير اقدام به توليد و
تحویل بيش از  4ميلي��ون و  300هزار ليتر آب
مقطر مورد نياز ش��ركتهاي ب��رق منطقهاي و
توزيع برق استان به منظور شستوشوي مقرهها،
ترانسها و ساير تجهيزات شبكه برق خوزستان
کن��د .ناصر محمدي گفت :یک��ی از چالشهای
جدی صنعت برق در این اس��تان طي سالهاي
اخير ،بروز پدیده گرد و خاک و چالشهای ناشی
از آن بر تجهیزات شبکه برق استان است که این
موضوع باعث خاموشيهاي ناخواسته و اختالل در
فرآيند تامين برق مورد نياز مردم شده است .وی
افزود :نيروگاه رامين به عنوان بزرگترين نيروگاه
بخاري كش��ور و تامينكننده اصلي برق اس��تان
خوزس��تان ضمن تمركز بر توليد مس��تمر اين
انرژي حياتي ،از تمام ظرفيتها و پتانسيل فنی
خود به منظور توسعه تعامالت با ساير شركتها
و س��ازمانهاي ذيربط به منظ��ور كاهش اثرات
گرد و خاك بر تجهيزات شبكه و رفع اين چالش
منطقهاي استفاده خواهد كرد.

