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وطن

وطن امروز شماره 1374

اردبیل

ديدار مديرعامل شركت توزیع برق
اردبيل با خانوادههای كميت ه امداد

اردبیل ،خبرنگار وطن امروز :به مناسبت ماه مبارك
رمض��ان و در قالب طرح مفتاحالجن��ه ،مديرعامل
ش��ركت توزيع نيروي برق اس��تان اردبيل به اتفاق
مدي��ركل كميت ه امداد اس��تان ،ضمن دي��دار با 2
خانواده تحت حمايت كميت ه امداد از آنان دلجويي
کرد .در اين ديدار ،مديرعامل شركت توزيع نيروي
برق استان از نزديك با مشكالت و مسائل پيشروي
مددجويان آش��نا ش��ده و درباره رسيدگي هر چه
سریعتر به وضعيت آنان قول مساعد داد .بهروز زاللي،
مديركل كميت ه امداد استان اردبيل نيز در اين ديدار
ضمن ارائ ه گزارشي از وضعيت موجود اين خانوادهها،
بيان كرد :خانوادههايي كه در حاشي ه شهر سكونت
دارند نسبت به ساير خانوادههای تحت حمايت كه
در مركز شهر زندگي میكنند با مشكالت عديدهاي
روبهرو هستند كه براي مرتفع کردن نيازمندي اين
تعداد از خانوادههای حاشيهنشين نيازمند مساعدت
خيرين و نيكوكاران بزرگوار هستيم.

اطعام 2400نيازمندمشكينشهری

اردبیل ،خبرن�گار وطن امروز :مدي��ر كميت ه امداد
شهرستان مشكينشهر گفت :در ماه مبارك رمضان
سالجاري ،تاكنون  2هزار و  400مددجوي تحت
حماي��ت اين نهاد از س��فرههای اطع��ام و افطاري
بهرهمند ش��دهاند .به گزارش روابط عمومي کميته
امداد امام خميني(ره) استان اردبيل ،علي بابايي در
حاشي ه برپايي مراسم افطاري براي  700مددجوي
تحت حمايت كه در محل مصالي اين شهرستان با
حضور امام جمعه و جمعي از مس��ؤوالن و خيرين
مشكينش��هري برگزار شد ،طي س��خناني اظهار
داشت :كميت ه امداد شهرس��تان مشکينشهر ،در
نقاط و بخشهاي مختلف اين شهرستان با همكاري
ادارات و خيرين سفرههای اطعام و افطاري را براي
خانوادههای بيبضاعت برپا کرده است.

اراک ،خبرن�گار وط�ن امروز :مع��اون بهرهبرداری
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت :نصب
پمپ به صورت مستقیم روی شبکه توزیع و قبل
از کنت��ور آب خالف مقررات اس��ت و باعث ضایع
شدن حقوق سایر مشترکان میشود .بهمن آنالویی
اظهار داشت :نصب پمپ به صورت مستقیم روی
ش��بکه توزیع و قبل از کنتور آب منع قانونی دارد
و این اقدام مشکالت جدی را برای شبکه توزیع و
دیگر مشترکان ایجاد میکند.

نگاهروز

بلوطهای لرستان در کما

مرگبیشازیکمیلیونهکتارجنگلنزدیکاست

میزان مرگ درختان بلوط تنها در استان لرستان به
 80هزار اصله رس��یده و بیماری به س��طح  1/2میلیون
هکتار از جنگلهای منحصر به فرد زاگرس سرایت کرده
ولی هنوز معلوم نیست دلیل این بیماری چیست و چه
بر سر سرمایه ارزشمند کشورمان میآید .به گزارش مهر،
زوال بلوط همچن��ان در زاگرس جوالن میدهد بیآنکه
برای مقابله با این پدیده راهکاری جدی اندیشیده شده
باش��د 5 ،س��ال است که مسؤوالن جلس��ه میگذارند و
دستورالعمل تدوین میکنند ولی زوال با خیال راحت در
زاگرس پرسه میزند و جان میگیرد .مسؤوالن میگویند
که هنوز علت اصلی این پدیده مش��خص نشده و راهکار
قطع درخت��ان آلوده را در پی��ش گرفتهاند تا بلوطهای
چند صد س��اله که به بیماری خشکیدگی دچار شدهاند
به راحتی به تبر و اره سپرده شوند .قطع درختان در حالی
در دستور کار س��ازمان جنگلها و مراتع قرار دارد که از
وسعت بیماری کاسته که نشده هیچ ،شاهد افزایش آن
نیز هستیم تا همه نشانهها حکایت از کارگر نبودن روش
در پیش گرفته شده ،باشد .در این راستا ستادهای استانی
برای احیای جنگلهای بلوط و مقابله با پدیده زوال شکل
گرفته ،س��تادهایی که به نظر میرسد در ادامه تسلسل
باطلی باش��د که هنوز به صورت عملیاتی متولیان امر را
به نتیجه نرسانده است .مجید توکلی ،عضو هیات علمی
مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان لرستان
اخیرا در جلسه ستاد احیای جنگلهای بلوط لرستان با
تشریح روند گسترش پدیده زوال جنگلهای بلوط اظهار
داش��ت :پدی��ده زوال درخت��ان و درختچههای جنگلی
زاگ��رس فقط محدود به گونه بلوط نیس��ت .وی با بیان
اینکه اتفاقات نگرانکنندهای در حوزه جنگلهای زاگرس
در حال شکلگیری است ،عنوان کرد :در طول یک دهه

مرکزی

نصب پمپ روی شبکه توزیع و قبل
از کنتور آب خالف مقررات است

شنبه  4مرداد 1393

اخیر پدیده خشکسالی و مرگ و میر درختان در زاگرس
موجب چالش جدی ش��ده اس��ت .توکلی با بیان اینکه
تنشها در زاگرس طی سالهای اخیر بیشتر شده ،بیان
داشت :هجوم آفات و بیماریها ،تعرض اراضی کشاورزی
و تغییر کاربری منابع طبیعی و پدیده ریزگردها دس��ت
به دس��ت هم داده تا شاهد زوال و مرگ درختان زاگرس
باش��یم .وی با بی��ان اینکه دالیل وق��وع این پدیده یک
موضوع چند بعدی است ،تصریح کرد :پدیده زوال بلوط
طی  40سال گذشته در کشورهای مختلف شروع شده
اس��ت که در سال  88دامنه آن به ایران کشیده شد .وی
عنوان کرد :دالیل خسارات باالی این پدیده در کشورمان
حساس بودن اکوسیستمهای جنگلی زاگرس ،مدیریت
ضعیف و حاد بودن عارضه بوده است .توکلی عنوان کرد:

نمیتوان قضاوت کرد که عامل این پدیده صرفا بیماری
اس��ت و دخیل بودن موارد مختلف قضاوت درباره علت
اصلی وقوع پدیده زوال بلوط را سخت کرده است .وی با
اسفبار ارزیابی کردن وضعیت کنونی گسترش پدیده زوال
بلوط افزود :عالوه بر بلوط ،گونههایی چون ارژن ،ش��ن و
گون نیز درگیر این پدیده و خشکیدگی شدهاند .توکلی با
بیان اینکه زنگ خطر برای زاگرس به صدا درآمده است و
هر روز بر دامنه خسارات و تخریبها اضافه میشود ،بیان
داش��ت :مطابق آخرین اطالعات و ارزیابیها یک چهارم
جنگلهای زاگرس دچار خشکیدگی شدهاند در حالی که
ما هنوز نتوانس��تهایم علت اصلی را شناسایی کنیم .وی
با بیان اینکه در این زمینه یکس��ری پیشفرضها وجود
دارد و تئوریهای مختلفی مطرح میشود ،تصریح کرد:

بحث تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین و تاثیر آن
روی جنگلهای زاگرس یکی از این فرضیات است .عضو
هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کش��اورزی
اس��تان لرس��تان با بیان اینکه اقلیم ما در زاگرس تغییر
کرده ،ادام��ه داد :آنالیزهای صورت گرفته در زمینه دما،
رطوبت ،بارندگی و ...نشاندهنده تغییرات محسوسی در
زاگرس اس��ت .توکلی با بیان اینکه دانشگاه تهران آنالیز
پارامترهای اقلیمی طی یک دهه اخیر را انجام داده است،
ادامه داد :این آنالیزها حکایت از افزایش دما ،کاهش 300
میلیمتری بارندگی ،کاهش شدت باد و ...در زاگرس دارد.
■■خشکیدگی گونه «ارژن» و «گون» در زاگرس
وی با بیان اینکه گون��ه «ارژن» در زاگرس در حال
خشک شدن است ،افزود :این گونه نقش مهمی در حفظ
آب و خ��اک و جلوگیری از فرس��ایش در زاگرس دارد.
توکلی با بیان اینکه اکثر ارتفاعات زاگرس محل رویش
گونه «گون» هس��تند که این گونه نی��ز در حال زرد و
خشک شدن اس��ت ،تصریح کرد :خشک شدن گونها
یک پدیده نوظهور اس��ت .وی ب��ا بیان اینکه نزدیک به
ی��ک میلیون و  200هزار هکت��ار از درختان زاگرس بر
اثر پدیده زوال دچار خش��کیدگی ش��دهاند ،یادآور شد:
آلودگی در س��طح  6استان کش��ور دیده شده است که
در این میان استانهای ایالم و لرستان به ترتیب شاهد
بیش��ترین خس��ارات بودهاند .عضو هیات علمی مرکز
تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان لرستان با بیان
اینکه در نزدیک به  90درصد عرصه  500هزار هکتاری
جنگلهای ایالم ،خس��ارات این پدیده گزارش ش��ده،
عنوان کرد :در س��طح یکمیلیون و  200هزار هکتاری
جنگلهای استان لرس��تان نزدیک به  560هزار هکتار
یعنی  50درصد شاهد خسارات پدیده زوال هستند.

پذیرش دانشجو در مرکز علمی -کاربردی مخابرات گلستان
گ�رگان ،خبرن�گار وطن امروز  :به گفته س��یدمهدی
حسینی ،مدیرعامل مخابرات گلستان ،مرکز علمی-
کاربردی مخابرات اس��تان در سال تحصیلی 93-94
بدون کنکور دانش��جو میپذیرد .مدیرعامل مخابرات
اس��تان گلس��تان اضافه کرد :مرکز علمی -کاربردی
این ش��رکت با افزودن رش��تههای جدی��د کاردانی و
کارشناس��ی ناپیوس��ته از طریق ثبتنام در س��ایت
سازمان سنجش دانشجو میپذیرد .وی گفت :ثبتنام
منحصرا به صورت اینترنتی از روز سهشنبه 93/4/31
آغاز ش��ده و در روز دوشنبه  93/5/6پایان میپذیرد.

همچنین اخ��وت ،رئیس مرکز
علمی -کاربردی مخابرات استان
با برشمردن تسهیالت ویژه برای
دانش��جویان این مرک��ز گفت:
دانش��جویان میتوانند شهریه
را ب��ه صورت قس��طی پرداخت
کنند و از تس��هیالت ویژه در ارائه سرویس اینترنت،
امکان استفاده از تسهیالت باشگاه پیام مخابرات ،امکان
اس��تفاده از کارگاههای تخصصی مخابرات و فناوری
اطالع��ات و برگزاری تورهای کارورزی و اش��تغال در

س��طح مراکز علمی -کاربردی
مخابرات ایران بهره ببرند.
■■برپای�ی مراس�م ضیافت
افط�اری خان�واده ش�هدای
مخابراتاستانگلستان
مراس��م ضیاف��ت افط��اری
خانواده ش��هدای مخابرات اس��تان گلستان با حضور
طاه��ری ،نماینده مردم گ��رگان و آق قال در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره،
معاونان و مدیران مخابرات برگزار شد .در این مراسم

سیدمهدی حسینی ،مدیرعامل مخابرات استان ضمن
خیرمقدم به خانواده شهدای مخابرات حضور در جمع
این خانوادههای معزز را افتخاری برای خود دانست و
توفیق خدمتگزاری به آنان را از خداوند خواستار شد.
همچنین طاهری با بیان ب��رکات ماه مبارک رمضان
و اش��اره به حدیث ثقلین گفت :تمس��ک به قرآن و
اهلبیت تنها راه نجات انس��انها از گمراهی اس��ت.
جدایی از قرآن و اهل بیت دوری از خداوند را موجب
میشود .وی با تاکید بر مقام شامخ شهدا گفت :شهدا
با نزدیکی به قرآن و اهل بیت راه شهادت را برگزیدند.

بزودی اسرائیل نابود میشود!

ادامه از صفحه اول

 ...ابعاد نظامی بس��یار محدودتری نسبت به جنگ
فعلی داشت به تابعیتهای نخستین خود فرار کرده
ن بار گروههای مقاومت از توانایی ناامن
بودند اما ای 
کردن سرتاسر سرزمینهای اشغالی برخوردارند.
ناق��وس مرگ صهیونیس��تها زمان��ی نواخته
میشود که رژیم اسرائیل در کرانه باختری و ناحیه
ش��مالی احیانا با حزباهلل لبنان یا ارتش س��وریه
دچار درگیری نظامی ش��ود ،قابل پیشبینی است
ک��ه با وضعیت فعلی و ظرف م��دت کوتاهی رژیم
اسرائیل نابود خواهد شد .واقعیتهای سیرک بزرگ
بسیار روشنتر از ابهامنماییهای بینالمللی درباره
تواناییهای نظامی این رژیم است و صهیونیستها
هماکنون در هراس درگیریهای احتمالی درکرانه
باختری و همچنین ناحیه شمالی در مرز با لبنان در
کابوس مرگ بسر میبرند .صهیونیستها به حسب
سرشت دنیاطلب ،منفعتجو و لذتپرستانهای که
دارند بینهایت در برابر تهدیدهای جانی آسیبپذیر
و زبون هس��تند ،همین تهدیدهای جانی و ناامنی
گسترده روانی که در سرزمینهای اشغالی پا گرفته
اس��ت و بس��یاری از صهیونیس��تها را به کابوس
تمامنشدنی مرگ مبتال کرده است ،میتواند با یک
درگیری ثانویه منجر به نابودی کامل زیرساختهای
اقتصادی این رژیم و ناامنی کامل س��رمایه و مراکز
اقتصادی شود.
بهع�لاوه تهدی��د در مناب��ع آب��ی و مس��اله
«هیدروپلتی��ک» این رژیم بهص��ورت همزمان از
سرچش��مههای اردن ،جوالن و شبا نیز میتواند
به مرگ صهیونیستها شتاب بخشیده و همزمان
قدرت دفاعی رژیم وحشی و نژادپرست اسرائیل را
کاهش دهد .بح��ران خارجی ،بحران آب و بحران
سرمایه  3حلقه کلیدی است که در صورت تعقیب
آن بهصورت همزمان ،ظرف مدتی کوتاه میتواند
همه توان این س��یرک ب��زرگ را با بحران تثبیت
روبهرو س��ازد ،زیرا تجربههای پیشین نشان داده
اس��ت که صهیونیستها در یک جنگ تمام عیار
و در معرض فشارهای بینالمللی خصوصا با وجه
نظامی امکان ایستادگی ندارند .صهیونیستها با
تسلط بر گروههای تکفیری و تروریستی و استفاده
از اطالعاتی که نفوذیهای جنگ سوریه در اختیار
دستگاه جاسوس��ی این رژیم قرار دادهاند ،داعش،
القاعده و سایر گروههای سلفی را بهگونهای پیش
میبرن��د تا این بحرانها دامنگیر رژیم اس��رائیل
نشود اما کماکان جریانهای نیرومند و درونگرای
کشورهای اسالمی میتوانند حاشیه امن اشغالگران
ق��دس را ب��ه جهنم��ی اب��دی ب��رای گرگهای
نژادپرست این رژیم تبدیل کنند.

