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تمایل به اهدای عضو

در یک قدمی درج بر روی
گواهینامه رانندگی

پس از گذشت سالها با فعالیتهای مستمری که در راستای فرهنگسازی اهدای
عضو در کشــور انجام شــد ،اکنون ایران در جایگاهی است که با وجود  ۸۰۰۰مرگ
مغزی در سال که بیش از  ۵۰درصد آنها قابلیت اهدا دارند ،کمتر از  ۱۰۰۰خانواده به
اهدای عضو عزیزشان رضایت میدهند.
بیش از  ۲۸ســال از اولین روزی که دکتر ایرج فاضل ،وزیر وقت بهداشــت ،فتوای
اهدای عضو فرد مرگ مغزی را از امام خمینی (ره) دریافت کرد ،ســپری میشود و با
استناد به آمار و ارقام این مقوله در کشور ،همچنان نیازمند فرهنگسازی اهدای عضو
از مرگ مغزی هستیم؛ چراکه به گفته مسووالن ،عدم فرهنگسازی مناسب و مغفول
ماندن زمینههای تاثیرگذار در این حوزه ،موجب میشود روزانه بین هفت تا  ۱۰نفر از
بیماران نیازمند اعضای پیوندی ،جان خود را در لیست انتظار از دست بدهند.
باید توجه کرد که یکی از موثرترین راههای ارتقای فرهنگ اهدای عضو در جامعه
و نجات جان بیمارانی که پیوند تنها راه ادامه حیاتشان است ،اعالم تمایل به اهدای
عضو قبل از بروز حادثه اســت تا با این کار بتوان تصمیمگیری برای خانواده را در آن
شرایط دشوار ،سادهتر کرد.
بنابر اعالم انجمن اهدای عضو ایرانیان ،در حال حاضر  ۴۶درصد بزرگساالن آمریکا
و یکسوم مردم انگلستان رضایتشان را برای اهدای عضو پس از مرگ مغزی ،اعالم
کردهاند .این در حالی اســت که از میان  ۵۰میلیون بزرگسال ایرانی تنها حدود چهار
میلیــون نفر کارت اهدای عضو دریافت کردند .بر این اســاس یکی از علل مهم این
اختالف بارز ،درج نشــان تمایل به اهدای عضو بر روی کارتهای گواهینامه رانندگی
در کشورهای غربی است.
بدیهی است در شرایطی که حدود  ۵۰درصد مرگهای مغزی در کشور بر اثر سوانح
رانندگی اتفاق میافتد ،درج نشــان تمایل به اهدای عضو میتواند یکی از موثرترین
اقدامات برای افزایش آمار رضایت به اهدای عضو باشد ،زیرا به خانواده فرد این امکان
را میدهد تا با توجه به خواســت قبلی عزیزشــان در سختترین شرایط درستترین
تصمیم را بگیرند.
بر این اســاس انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز بــرای نیل به اهداف خود در زمینه
فرهنگسازی اهدای عضو ،اقدامات پیگیرانه و رایزنیهای فراوانی را با اداره راهنمایی
و رانندگی ،وزارت بهداشت و وزارت کشور برای عملیاتی ساختن این طرح موثر انجام
داده است.
در ایــن زمینه دکتر کتایون نجفــیزاده ،مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در
گفتگو با ایســنا ،اظهار کرد :از سالها قبل ،اقدامات و رایزنیهای فراوانی را در این
زمینه انجام دادیم که متاســفانه به نتیجه نرســید تا اینکه با تشکیل انجمن در سال
گذشــته و نامهای که از سوی رییس هیات مدیره و رییس هیات امنای انجمن (دکتر
علی نوبخت و دکتر ایرج فاضل) به وزیر محترم بهداشــت نوشته شد ،این مسئله به
مرحله عملیاتی شدن نزدیک شد.
وی افزود :در حال حاضر نامه درخواست درج نشان تمایل اهدای عضو بر روی کارت
گواهینامه پس از ارجاع به وزارت بهداشــت ،راهنمایی ورانندگی و وزارت کشور برای
تدوین الیحه در دست هیات محترم دولت قرار دارد و در آخرین مراحل عملیاتی شدن
خود به سر میبرد و این انجمن مجدانه پیگیر به ثمر رساندن آن است.
مدیرعامل انجمن اهــدای عضو ایرانیان همچنین تاکید کرد :امیدواریم با تدوین و
تصویب این الیحه و درج نشان تمایل به اهدای عضو پس از مرگ مغزی در گواهینامه
رانندگی ،در آینده نزدیک بتوانیم شاهد روزی باشیم که هیچ فرد مرگ مغزی اعضای
با ارزش خود را به زیر خاک نبرد.

کشف جدید ناسا درباره حیات در فضا

دانشــمندان ناسا خبر از کشف جدید در رابطه با امکان وجود حیات در یکی از اقمار
زحل دادند.
جدیدترین امکان وجود حیات بالقوه مربوط به ششمین قمر زحل که اقیانوسی از یخ
در زیر پوستهاش پنهان شده میشود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس ،ناسا اعالم کرد که فضاپیمای «کاسینی» موفق به
شناســایی مقدار فراوان مولکولهای هیدروژن در مدار «انسالدوس» شده است؛ این
مقدار هیدروژن از یخ فشــانهای عظیمی که از این قمر بزرگ زحل شلیک میشود
به دست آمده است.
«لیندا اسپیلر» از دانشمندان پروژه ماموریت کاسینی میگوید :ما حاال میدانیم که
«انســادوس» تقریب ًا حاوی تمام مواد تشکیل دهنده است که شما برای حیات نیاز
دارید همان طور که روی زمین وجود دارد«.کریس گلن»از دانشمندان همکار در پروژه
کاســینی میگوید :این یافته فوق العاده بود اما ما شــواهدی از وجود موجودات روی
«انسالدوس» کشف نکردهایم اما من بر اساس دادههای ژئو شیمیایی متقاعد شدهام
که احتمالش میتواند وجود داشته باشد.
برخــی از دانشــمندان معتقدند حضور قابــل توجه هیدروژن احتمــاال در نتیجه
واکنشهای شــیمیایی در اعماق دریا میان ســنگها و آب رخ میدهد که میتواند
نشانهای از حیات میکروبی در این قمر زحل باشد.
ناسا گفته است که این کشف ب ه معنای آن نیست که حیات در «انسالدوس» وجود
دارد اما ممکن است شرایط مساعد برای زندگی وجود داشته باشد.

تاکسی
هوایی در
روسیه

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

وزارت حمل و نقل روسیه پیشنویس قانون استفاده از هواپیماهای کوچک به عنوان تاکسی هوایی را منتشر کرد.
بر این اساس دولت روسیه در نظر دارد مجوزهای الزم برای استفاده از هواپیماها و بالگردهای کوچک را با ظرفیت حمل و نقل ۳تا  ۴مسافر در محدوده شهری صادر کند.
به عقیده وزارت حمل و نقل روسیه این اقدام عالوه بر کارآفرینی برای شرکتهای کوچک هوایی،زمینه حمل و نقل راحت مسافران در کالنشهرها را فراهم می کند و عالوه بر
آن بر جاذبههای گردشگری روسیه برای مسافران و بازرگانان خارجی می افزاید.
پیش بینی شده با تصویب این طرح از سال آینده میالدی خطوط تاکسی هوایی در روسیه راه اندازی شود.

قوت گرفتن زمزمههای طرح ادغام منابع طبیعی و محیط زیست

موضــوع ادغام ســازمان حفاظت محیط زیســت با یک
ســازمان دیگر بحث تازه ای نیســت .این روزهــا دوباره
زمزمههایی از جدی بودن طرح ادغام دو ســازمان حفاظت
محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور
به گوش می رســد .در این زمینه بســیاری از کارشناسان و
مسئوالن ،هشــدارهای الزم را درخصوص اجرای این طرح
داده اند .با توجه به اینکه سازمان محیطزیست در حال دست
و پنجه نرمکردن با شدیدترین بحرانهای زیستمحیطی
تاریخ کشور است ،اما گروهی دیگر همچنان در تالش برای
تصویب این طرح در مجلس هستند تا به این وسیله سازمان
حفاظت محیطزیست منحل و به یکی از زیرمجموعههای
سازمان جنگلها تبدیل شود.
طرح ادغام ســازمان حفاظت محیطزیســت و ســازمان
جنگلهــا و منابع طبیعــی روز ١٨دی  ٩٢در صحن علنی
ل شــد و به امضای
مجلس شورای اســامی اعالم وصو 
 ٦٤نفر از نمایندگان مجلس رســید .اما با گذشت چند سال
همچنان تب و تاب آن ادامه دارد.
یک کارشناس محیط زیست ،ســازمان محیط زیست را
یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی می داند و می گوید :وظیفه
سازمان محیط زیســت نظارت بر فعالیتهای اجرایی است
که در بخشهای مختلــف اتفاق میافتد و باید فعالیتها و
سیاستگذاریهای کالن را نیز در کنار خود داشته باشد.
دکتر تورج فتحی با اشــاره به عناصر زیستی از قبیل آب،
خاک ،هوا و حیات وحــش می افزاید :اگر طرح ادغام منابع
طبیعی و محیط زیست را در نظر بگیریم ،حلقه مفقوده ای به
نام «آب» در این میان دیده میشود.
وی با بیان اینکه محیط زیست اساسا یک دستگاه حاکمیتی
و نظارتی است ادامه می دهد :نظارت بر فعالیتهای اجرایی
در بخشهای مختلف از وظایف این سازمان است بنابراین
باید فعالیتهای کالن و سیاســتگذاریهای کالن را نیز در
ت گذاری
ی توان سیاس 
کنار خود داشته باشد .در حقیقت نم 
های کالن در حوزه خاک ،در یک دستگاه اجرایی انجام شود
اما از محیط زیســت انتظار داشته باشیم نظارتهای الزم را
داشته باشد.
این کارشناس محیط زیست در پاسخ به این سوال که در
چه صورتی میتوان با طرح ادغام موافقت کرد ،می گوید :در
صورتی که مطالعات کارشناسی درست و اصولی برای تلفیق
سه بخش اصلی آب ،خاک و باد انجام شود ،میتوان با این
طــرح موافقت کرد .اگــر آب را در نظر نگیریم و تنها منابع
طبیعی و محیط زیست را در نظر بگیریم ،کار ابتر خواهد ماند.
محیط زیست باید پاسخگو باشد
از سوی دیگر یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس
نیز در این زمینه می گوید :سازمان حفاظت از محیط زیست،
به هیچ کس پاسخ گو نیست و اگر رئیس سازمان حفاظت از
محیط زیست وزیر بود ،باید برنامه های خودش را به مجلس
ارائه می داد.
مهرداد الهوتی با قرمز دانستن وضعیت موجود میگوید:

علت اصلی تبدیل شــدن معاونتهای ریاست جمهوری به
وزارتخانه ،پاســخ گو کردن آنان به مردم است .اگر مسئول
سازمان حفاظت از محیط زیست یک وزیر بود باید برنامههای
خودش را به مجلس مــی داد تا در صورتی که برنامه های
مناسب داشت ،رای می آورد.
وی با اشــاره به اینکه مشکالت حادی در محیط زیست
داریم ،می افزاید :آلودگی های هوای کشــور که هر ســال
ی گیرد یا مشکل
جان نزدیک به  ۵۰۰۰نفر را در کشــور م 
پســماندها که باعث افزایش ســرطان معده شــده است،
ب ها که تمام رودخان ه ها را آلوده کرده اســت و به
فاضــا 
تاراج رفتن جنگلهای کشور بخشی از مشکالت حادی است
که در حوزه زیست محیطی کشور دیده میشود.
مهرداد بائوج الهوتی به عملکرد سازمان حفاظت از محیط
زیســت در سال  ۹۵اشاره می کند و می گوید :نمره زیر ۱۵
می توان به عملکرد این ســازمان داد بنــده  ۱۰نمره اراده
موجود مــی دهم و  ۴-۳نمره هم بابــت برخی اتفاقات در
بعضــی حوزه های محیط زیســت می تــوان اعطا کرد .از
فعالیت سازمان محیط زیست و خانم ابتکار در سال  ۹۵تشکر
میکنــم اما نباید فراموش کرد که این ســازمان نباید نگاه
صرف سیاسی به مسائل داشــته باشد و بر اساس اختیارات
قانونی باید عمل کند.
وی ادامه می دهد :وضعیت محیط زیســت از ابتدای کار
دولت یازدهم بحرانی بود البته ســازمان محیط زیست برای
حل معضــات در قالب اقدامات کارشناســی و تخصصی،
کارهایی انجام داده که این اراده و تالش مشــهود بوده اما
کافی نیست.
به گفته این نماینده مجلس ،اتفاقات فراوانی درســال ۹۵
افتاد که می توان به آلودگی شــدید هوا در تهران ،افزایش
ریزگردها در جنوب کشوراشــاره کرد که متاسفانه همچنان
ادامه دارد و موجبات نگرانی شدیدی را ایجاد کرده است البته
این موارد در سال های قبل به شدت سال گذشته نبود .وی
ادامه داد:پس از این دو معضل باید به مســاله پسماند اشاره
کرد که مبحث بســیاری مهمی اســت و متاسفانه صدمات
فراوانی به محیط زیست وارد می کند.
صحبتهای نماینده مجلس در حالی بیان میشــود که

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور معتقد است که مسئله ادغام دو سازمان
نزدیک به  ۱۰سال است که مطرح است.
مهندس خداکرم جاللی می گوید :سازمان حفاظت محیط
زیست یک ســازمان حاکمیتی و نظارتی است و بر اساس
اصل  ۵۹قانون اساســی ،مسئولیتهای کلی محیط زیست
ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری را بر عهده دارد.
ادغام محیط زیست و منابع طبیعی عملکرد دو
مجموعه را مختل میکند
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور درباره
این ســازمان نیز اظهار می کند :سازمان جنگلها ،سازمانی
حاکمیتی و اجرایی است یعنی در راستای حفظ ،احیا ،توسعه و
بهر ه برداری پایدار از منابع ایجاد شده است .بنابراین سازمان
جنگلها یک ســازمان کامال اجرایی است و معیشت حدود
 ۱.۶میلیون خانوار کشور از حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
کشور است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به وظایف مختلف
دو سازمان یادآور می شود :مسائل زیربنایی که بستر حیات
توسعه پایدار است در حوزه کار سازمان جنگلها و مراتع و
آبخیزداری کشور است .سازمان حفاظت محیط زیست وقتی
ی گیــرد ،یا وظایف اجرایی
در کنار ســازمان اجرایی قرار م 
تضعیف خواهد شــد یا وظایف نظارتی ضعیف خواهند شد.
بنابرایــن ســازمان حفاظت محیط زیســت باید به صورت
مستقل عمل کند.
رئیس ســازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشــور با
بیان اینکه محیط زیســت یک سازمان نظارتی است ،تاکید
میکند :ادغام محیط زیســت درمنابع طبیعی تضییع حقوق
هردو سازمان است.
خداکرم جاللی در مخالفت با طرح ادغام ســازمان محیط
زیســت درمنابع طبیعــی ،ادامه می دهد :محیط زیســت
یک ســازمان حاکمیتی و نظارتی اســت ،یعنی نظارت بر
شاخصهای زیست محیطی دربخش های صنعتی ،تولیدی
و خدماتی برعهده ســازمان محیط زیست است ،اما سازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشــور یک ســازمان کامال

محققان پیش بینی می کنند

اجرایی بوده و حدود  1.6میلیون نفر از شاغالن کشور مرتبط
با بخش منابع طبیعی هستند؛ ضمن اینکه وابستگی تفکیک
ناپذیری میان ســازمان جنگل ها بــا بخش های دامداری،
روســتایی و عشایری وجود دارد.ادغام محیط زیست و منابع
طبیعی عملکرد دو مجموعه را مختل می کند/محیط زیست
نظارتی و سازمان جنگل ها مجموعه ای اجرایی است.
رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره
به اینکه سازمان جنگل ها درحال حاضر  83درصد از عرصه
کشور را مدیریت می کند ،می افزاید :سازمان جنگل ها یک
بخش اجرایی مهم کشور درحوزه منابع پایه ای مانند آب و
خاک اســت ،بنابراین ادغام یک سازمان نظارتی در سازمان
اجرایی به نوعی تضییع حقوق هر دوسازمان است.
وی با بیان اینکه وظیفه ســازمان محیط زیســت نظارت
است ،تصریح کرد :سازمان محیط زیست باید شاخص ها را
پایش کرده و با توجه به جایگاه خود شاخص ها را درصورت
نیاز اصالح کند ،ضمن اینکه رییس سازمان محیط زیست به
عنوان معاون رییس جمهور جایگاه باالتری نســبت به وزیر
یک وزارتخانه دارد.
جاللی با اشــاره به اینکه پیوستگی ســازمان جنگلها با
وزارت جهاد کشاورزی درتعامالت کاری دراکثر حوزهها قابل
قبول است ،می افزاید :وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد تعادل
میان دام و مرتع حمایت های بسیاری از دامداری صنعتی و
نیمه صنعتی داشــته اســت ،یعنی از دامداری سنتی همانند
گذشته حمایت ویژه نمی شــود؛ زیرا باید تعادل میان دام و
مرتع انجام شود؛ همچنین دربرخی شرایط صادرات دام آزاد
شده تا فشار بر مرتع کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت جهاد کشــاورزی دراراضی
شــیب دار تبدیل اراضی به باغات دیم درمســتثنیات مردم
اســت ،ادامه می دهد :درحال حاضــر معاونت زراعت جهاد
کشاورزی حدود  500تا یک میلیون هکتار ازاراضی شیب دار
دارای زراعت دیم متعلق به مردم را تبدیل به باغات می کند
کــه در واقع این موضوع همان نقش جنگل ها را در مناطق
مختلف ایفا می کند ،بنابراین اگر ســاختارهای شکل گرفته
درســازمان جنگل ها را منتقل به یک سازمان دیگر کرده و
وزارتخانه ای جدید شکل بگیرد به طورحتم تقابل و تعارض
میان سازمان ها شرایط را به لحاظ تعادل دراکوسیستم تغییر
می دهد.
جاللی تاکید مــی کند :درحال حاضــر درفرایند تکامل
حفظ ،احیا ،توســعه و بهره برداری پایــدار از منابع طبیعی،
بحث جامعنگری درحوزه های آبخیز و مشارکت مردم نقش
اساسی دارد ،یعنی در حوزه های آبخیز باید به تمامی موارد
موثر در راســتای حفظ منابع طبیعــی توجه کرد؛ به عبارتی
انسان و حفظ معیشت آنها بسیار نقش آفرین درعرصه های
منابع طبیعی است.
رئیس ســازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،در
پایان می گوید :بنابراین دراین فرهنگ منابع طبیعی میتواند
درکنار محیط زیســت به حفظ ،احیاء و توسعه پایدار اقدام
کند.

تغییرات آب و هوایی موجب تشدید آتشسوزیها در جهان میشود

طبق پیش بینی محققان ،تغییرات آب و هوایی موجب تشدید
آتش سوزی در سراسر جهان در طول دهه های پیشرو خواهد
شد.محققان در ایاالت متحده و تاسمانی داده های بدست آمده
از حدود  ۵۰۰مورد آتش ســوزی که بین سال های  ۲۰۰۲تا
 ۲۰۱۳در جهان اتفاق افتاده بود را بررسی کردند.
مارک کوکران ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه ایالتی
داکوتــای جنوبی ،در این باره می گویــد« :تقریبا تمامی این
آتشسوزی ها به دلیل شــرایط بدی نظیر دمای باال ،شرایط
خشک و وزش تند باد به وقوع پیوستند که نشان میدهد آب
و هوا و اقلیم مسئله بسیار مهمی است».
دانشــمندان سپس از داده های ماهانه آب و هوایی جهان از
ســال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۴برای پیش بینی تغییرات احتمالی برای

وقوع آتش ســوزی بین ســال های  ۲۰۴۱تا  ۲۰۷۰استفاده
کردند.
محققان به این نتیجه رســیدند که  ۲۰تا  ۵۰درصد در تعداد
روزهای وقوع آتش سوزی افزایش مییابد.
به گفته کوکران« ،این شرایط به خاطر انتشار کربن خواهد
بود که تا ســال  ۲۰۷۰همچنان تشدید می شود مگرآنکه ما
چاره ای برای کاهش میزان انتشار کربن جهانی بیابیم».
این تهدید جهانی به یک انــدازه در همه جا وجود نخواهد
داشــت .مناطــق دارای بیشــترین میــزان تهدیــد عبارتند
از غــرب ایاالت متحــده ،جنوب شــرقی اســترالیا ،اروپا و
منطقه شــرق مدیترانــه که از یونــان تا لبنان و ســوریه را
دربرمی گیرد.

براینخستینبار

کشتی «کروز» با  ۲۱۱گردشگر در جنوب ایران پهلو گرفت

تالش مخفیانه اپل برای درمان دیابت

سیانبیســی نوشت :شــرکت اپل به طور مخفیانه تحقیقات گستردهای را در
زمینه درمان دیابت آغاز کرده است.
این غول فناوری یک تیم مخفی از دانشمندان را تشکیل داده که آنها در حال کار
برای توسعه فناوری هستند که بتواند به طور مستمر و غیر تهاجمی سطح قند خون
را برای درمان دیابت مورد ارزیابی قرار دهد.
طرح این پروژه قبال توسط استیو جابز مطرح شده بود و اگر در نهایت به موفقیت
منتهی شود میتواند تحولی عظیم در زمینه پزشکی و درمان دیابت ایجاد کند.
در حال حاضر جزئیات دقیقی درباره این فناوری ارائه نشده اما گزارشات حاکی از
آن اســت که این شرکت قصد دارد تا از حسگرهای نوری برای اندازیگیری سطح
گلوکز از طریق پوست استفاده کند.
این حســگرها اطالعات دریافتی را به اپل واچ (ساعت هوشمند اپل) ارسال کرده
که همین امر استفاده از این ســاعتها را به نیازی مبرم برای اکثریت افراد تبدیل
میکند.
مهندســان این شرکت  5سال را صرف انجام پژوهش و کار بر روی این فناوری
کردند و حاال این فناوری به مرحله آزمایش رسیده است.
در صــورت موفقیت این طرح ،کمک بزرگی به افراد دیابتی که جمعیت آنها در
سراسر جهان رو به افزایش است خواهد شد.

اجتماعی

مسیر دریایی بین جزیره قشم و کیش  ۱۲۷کیلومتر است
و برای نخستین بار یک کشتی تفریحی «کروز» این مسیر
را طی میکند
.پژمان بهرامــی  -مدیر امور بنــادر و حملونقل دریایی
ســازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشــت« :حرکت این این
شــناور تفریحی از جزیره کیش شــروع شد و بعد از سپری
کردن یک شــب بهیادماندنی در مسیر دریایی بین کیش و
قشم ،صبح امروز در اسکله کاوه پهلو گرفت».وی ادامه داد:
«فراهم کردن سفری ایمن و خاطرهانگیز برای مسافران بر
روی آبهای نیلگون خلیجفارس از مهمترین اهداف ســفر
این کشــتی بین جزایر قشم و کیش است».بهگفته بهرامی،
جاذبههای فراوان جزایر خلیجفارس ،بهویژه قشــم و کیش،
مهمترین دلیل برای راهاندازی خط دریایی بین این دو جزیره
با هدف اســتفاده گردشــگران از ظرفیتهای این جزیرهها

در طول ســفری تفریحیدریایی اســت که در دستورکار دو
منطقــه آزاد قشــم و کیش قرار گرفته اســت ».وی یادآور
شــد« :امیدواریم نخستین ســفر دریایی بین کیش و قشم
منجر به تقویت حوزه گردشگری این جزیره با حضور شمار
بیشــتری از مســافران و جلوگیری از خروج میلیونها دالر
ارز کشــور برای تماشای اماکن گردشــگری نقاط خارجی
شود ».کشتی گردشگری  9طبقهای «کروز»  176متر طول
و  23متــر عــرض دارد 77 ،کابین از مجمــوع  130کابین
آن از نــوع «کالس ویــژه» اســت و از  417تخت اقامتی
برخوردار اســت .همچنین  3500مترمربع فضای رستورانی،
دو ســالن ســینما ،کتابخانه ،اتاق مطالعه ،ســالن برگزاری
همایش و اتاق بازی برای کودکان و آشــپزخانه ایرانی برای
پخــت انواع غذاهــا از دیگر امکانات این کشــتی تفریحی
است.

نماینده شادگان در مجلس:

پساب نیشکر به جای آب کارون وارد تاالب
شادگان میشود
نماینده مردم شــادگان در مجلس شــورای اسالمی گفت :به جای ورود آب کارون به تاالب ،پساب صنایع
نیشکر روانه این تاالب بین المللی می شود.
حجت االســام و المســلمین مجید ناصری نژاد اظهار کرد :اگر تاالب حیات خود را داشته باشد می تواند
حیات منطقه را نیز از لحاظ وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ،زیست محیطی و هوا تامین کند.
وی افزود :وضعیت تاالب بهبود پیدا نکرده و معتقد هستیم ورودی تاالب از محل حوزه جراحی (مارون) و
کارون تامین می شود .از محل کارون شاهد قطع اتصال آب هستیم و تنها شاهد ورود پساب های نیشکر به
تاالب هستیم .تامین آب از حوزه جراحی نیز کم بوده و به تاالب نمی رسد از این رو وضعیت تاالب مطلوب
نیست .همچنین موجودی در حال حاضر تاالب پساب بوده و با شوری باالیی نیز همراه است.
به گزارش مهر ،رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :باال بودن  ECآب،
حیات طبیعی تاالب را با مشکل مواجه کرده است .از توسعه نیشکر درخواست داشتیم با هدایت آب به تاالب وضعیت
موجود را جبران کنند که این امر صورت نپذیرفت .تاالب آبگیری نشده و سازمان محیط زیست در سال  ۹۱اقدام
به کشیدن کانال بین دارخوین و مسعودی کرد که این امر به دلیل عدم تخصیص اعتبار این کانال ،نیمه تمام باقی
ماند.
ناصری نژاد بیان کرد :اقداماتی برای آب گیری انجام نشــده و اگر این روند به این شــکل ادامه پیدا کند،
تابستان قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد .مناطقی در تاالب وجود دارد که اگر با این روند خشک شوند بدون
ن منطقه ،انباشت
شــک عالوه بر گرد و غبار ،شــاهد ریزگرد نمکی نیز خواهیم بود زیرا عالوه بر صحرا شد 
نمک پسابها در حال افزایش بوده و با زمینهای نمکی مواجه شد ه که در اثر تندی باد و طوفان به ریزگرد
نمکی تبدیل می شود.
وی بیان کرد :دولت اخیرا تحرکات خوبی برای اســتان داشــته و شاهد مسافرت های پی در پی و حضور
وزا در خوزســتان هســتیم که جای تشــکر دارد و اگر از قبل این تحرکات انجام میشد قطعا شاهد اتفاقات
خوبی بودیم.نمایندگان شــادگان با اشــاره به سفر امروز وزیر کشور به این شهرســتان بیان کرد :سفر وزیر
کشــور به شــادگان با موضوع اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال اســت اما این موضوع از حفظ محیط زیست
و حیات تاالب ها جدا نیســت چوت این مباحث همچون زنجیره به هم پیوســته هســتند .وزیر کشور امروز
بازدید عملیاتی خواهند داشــت و حضور وی به عنوان عضــو موثر در هیئت دولت حتما نتیجه بخش خواهد
بود.

