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ميترا شهبازي
   گزارش2

را رد كرده اس�ت و 
دانش آموزان كم كم 
بايد با تعطيالت تابستاني خداحافظي كنند. در 
حال حاضر تمام دانش آم�وزان مراحل ثبت نام 
خود را انجام داده اند و مي دانند قرار است در كدام 
مدرسه به ادامه تحصيل بپردازند. اين يعني زمان 
براي بازسازي، نوسازي و حذف مدارس فرسوده 
و خشتي به پايان رسيده اس�ت. بنابر اين سال 
تحصيلي ديگري بايد در همان چهارديواري هاي 
ناامن سال گذش�ته رقم بخورد. در حال حاضر 
به گفته رئيس سازمان نوس�ازي مدارس كشور 
تعداد مدارس خشتي و گلي حدود ۱۰۰۰مدرسه 
در اس�تان هاي كش�ور اس�ت كه سيس�تان و 
بلوچستان با بيشترين تعداد از اين دست مدارس 
رتب�ه اول را ب�ه خ�ود اختص�اص مي ده�د. 

    
هر روز كه مي گذرد، دانش آموزان سراسر كشور 
يك قدم به ش��روع مدارس و نشستن در كالس 
درس نزديك تر مي ش��وند. دانش آموزاني كه بعد 
از سه ماه تعطيلي بي صبرانه در انتظار فرا رسيدن 
ماه مهر هستند، ماهي كه بوي ناب و تازه دفتر و 
كتاب هاي نو را با خود به هم��راه دارد. با اين حال 
در ش��رايطي كه دانش آموزان خود را براي رفتن 
به سر كالس درس آمده مي كنند، هنوز مسئوالن 
بسترهاي آموزشي را تغيير چنداني نداده اند. هنوز 
هم مدارس كپري، خشتي، كانكسي، فرسوده و 
ناامن بر سر فضاهاي آموزش��ي سايه  انداخته اند. 
آن مدارس��ي هم كه از محبت وجود تير و تخته 
برخوردارند و ظاهرشان با ساختمان هاي امروزي 
فرق چنداني ندارد هم زيرساخت هايشان كامل 
نيس��ت. خيلي از اين مدارس هنوز از سيس��تم 
گرمايشي و سرمايشي مناسبي برخوردار نيستند 
و هر لحظه ب��ه دليل وجود بخاري ه��اي نفتي و 
گازي احتمال حادثه ساز شدنش��ان مي رود. اين 
نيز در حالي اس��ت كه قرار بود ريشه بخاري هاي 
غير اس��تاندارد و به طور كلي بخ��اري از مدارس 

استان هاي كشور تا پايان سال 95 و 96 برچيده 
شود، اما همچنان اين معضل در مدارس باقي است. 
چرا كه يك جابه جايي مسئول و جايگزيني مديري 
جديد براي س��ازمان نوس��ازي مدارس همچون 
طوفاني بزرگ تمام روند نوسازي مدارس را دچار 
تغيير و تحول كرده است. با اين حال اين بار وعده اي 
ديگر از سوي مسئوالن س��ازمان نوسازي كشور 
مطرح شده است كه تا پايان سال 98 تمام مدارس 
خشتي و گلي حذف شوند. البته اين موضوع هم تا 
زماني كه نيمي از آن اجرايي نشده باشد، همچون 
همان موضوع اصالح سيستم گرمايشي مدارس 
در حد وعده باقي مي ماند. در اين خصوص رئيس 
سازمان نوسازي مدارس كشور با اشاره به وجود 
نزديك به هزار مدرس��ه خشتي و گلي در سراسر 
كشور مي گويد: »در حال حاضر 11 استان كشور 
زير خط ميانگين سرانه آموزشي هستند.« مهراهلل 
رخشاني مهر مي افزايد: »مدارس خشتي در همه 
استان ها پراكنده هستند و از نظر تعداد سيستان 
و بلوچستان بيشترين مدارس خشتي و گلي را به 
خود اختصاص مي دهد و زنجان كمترين مدارس 

اين چنيني را دارد.«
 سيستان و بلوچستان در رتبه اول

بر اساس گفته كارشناسان در حال حاضر 30درصد 
مدارس كش��ور تخريب��ي و نيازمند بازس��ازي و 
مقاوم سازي هستند. در اين خصوص معاون وزير 
آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه تا س��ال 82 
حدود 70 درصد مدارس كشور تخريبي بود اما در 
يك دوره پنج ساله با تأمين اعتبار، اين 70 درصد 

كاهش يافته است، مي گويد: »اختصاص 3 ميليارد 
دالر از س��وي نمايندگان مجل��س و دولت براي 
تخريب و بازسازي مدارس كشور به تصويب رسيده 
است كه در صورت تحقق اين اعتبار، همه مدارس 
تخريبي بازسازي مي شوند.« در كنار اين مسائل 
تعدادي مدارس هم هس��تند كه كار كلنگ زني 
آنها انجام ش��ده، اما هنوز به مرحل��ه بهره برداري 
نرسيده اند كه مسئوالن وعده تكميل و افتتاح آنها را 
هم داده اند. در حال حاضر با توجه به سرانه آموزشي 
پايين در سيستان و بلوچستان و شرايط ناهموار 
براي تحصيل دانش آموزان در اين مدارس، به گفته 
معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده 20 هزار كودك بازمانده از تحصيل در اين 
استان حضور دارند كه بايد هرچه سريع تر شرايط 
براي بازگش��ت آنها به كالس درس فراهم ش��ود. 
شه بخش گرگيچ، عضو شوراي شهرستان چابهار 
نيز در راستاي كمبود امكانات مدارس سيستان 
و بلوچستان مي گويد: »تنها در حوزه شهرستان 
چابهار و منطقه دشتياري با كمبود 1600 كالس 
درس مواجه هستيم كه اين آمار عالوه بر فضاهاي 
تخريبي اس��ت كه در اين منطقه وج��ود دارد.« 
عالوه بر مش��كالت فضا و امكانات آموزش��ي در 
آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 12 هزار 
نفر كمبود نيروي انساني هم وجود دارد. تمام اين ها 
در كنار وجود مدارس كپري، خشتي و غير ايمن و 
تكميل نبودن ساده ترين زيرساخت هايي همچون 
روش��نايي براي كالس درس، مزيد بر علت شده 
است تا دانش آموزان و خانواده هايشان رغبتي براي 
ادامه تحصيل نداشته باشند. معضلي كه كم و بيش 
در اكثر استان هاي محروم ديده مي شود، با اين حال 
سيستان و بلوچستان در رتبه اول محروميت  ها و 
آذربايجان غربي با اختالف بسيار بعد از آن قرار دارد. 
موضوعي كه بايد مورد توجه متوليان قرار بگيرد و 
به جاي موكول كردن تحقق وعده ها از س��الي به 
سال ديگر هرچه سريع تر دست به كار شوند و اين 
بار پرونده مدارس خشتي استان  ها را براي هميشه 

ببندند و مابقي مشكالت را هم حل كنند.

س��ايه انداختن نزديك به دو دهه اي خشكسالي 
در بيش��تر استان هاي كشور و اس��تفاده بي رويه 
از آب ه��اي زيرزميني از جمله معضالتي اس��ت 
كه موجب شده هر روز خبرهاي ناخوشايندي از 
افزايش ريزگردها و فرونشست زمين از استان هاي 
مختلف كه خوزس��تان و فارس به عنوان سرآمد 
آنها به ش��مار مي آيند به گوش برس��د.  با وجود 
اينكه براي رفع اين معضالت كارشناسان مختلف 
راهكارهايي از جمله برخورد با چاه هاي غيرمجاز 
و مديريت مصرف آب، اس��تفاده از فناوري هاي 
جدي��د را داده اند، اما بي برنامگ��ي در اين زمينه 
باعث شده است روز به روز بر اين معضالت افزوده 
شود.  اين درحالي است كه اسفند  95 سپاه استان 
ولي عصر خوزستان با به كارگيري نيروهاي بسيج 
سازندگي موفق شد 4هزار هكتار از كانون بحراني 
ريزگردها را نهالكاري كند و ميزان ريزگردها را تا 

حد بسياري از بين ببرد. 

   بي برنامگي براي مقابله با ريزگردها 
يكي از معضالتي كه همواره در زمينه رفع بحران ها 
خصوصاً مسائل زيست محيطي وجود دارد نبود 
برنامه ريزي مدون است؛موضوعي كه بسياري از 
مسئوالن دولتي بارها به آن اعتراف كردند كه به 

عنوان نمونه مي توان از خوزستان نام برد. 
دو روز پيش بود كه رئيس سازمان محيط زيست 
در جلس��ه احياي تاالب هاي اس��تان ف��ارس با 
گله مندي از نبود برنامه براي مهار اين معضالت 
زيست محيطي اعالم كرد: »در حوزه ريزگرد هاي 
خوزس��تان، دولت 100 ميليون دالر اختصاص 
داده اس��ت، اما تا زماني كه مسئوالن اين استان 
برنامه اي براي از بين بردن ريزگرد ارائه ندهند اين 

تسهيالت تخصيص نخواهد يافت.«
اين اظهارت درحالي مطرح شد كه دو سال قبل 
اعالم شد اس��تان خوزس��تان بيش از 800 هزار 
هكتار از اراضي در معرض بيابان شدن و مستعد 

توليد ريزگرد و گرد و خ��اك دارد كه از اين رقم 
380 تا 400 هزار هكتار وضعي��ت بحراني دارد 
كه با كمترين بادي با سرعت كم در مناطق فوق 
بحراني ريزگرد و گرد و خاك به وجود مي آيد كه 
اين ريزگردها متوجه شهر ها مي شود.  با اين وجود 
تنها اقدام جدي كه در اين زمينه صورت گرفت 
نهالكاري چهار هكتاري بود كه از س��وي س��پاه 
اس��تان انجام گرفت و بعد از آن هم اقدام تازه اي 

انجام نگرفت. 
   فرونشست و خشكي تاالب هاي فارس 

بهره برداري بيش از ح��د از منابع آب زيرزميني، 
پايين رفت��ن س��طح آب و افت س��طح آب هاي 
زيرزميني كه در داخل آبخوان ها اتفاق مي افتد و 
به عبارتي خالي شدن فضاي تشكيل دهنده ميان 
ذرات آبرفت از آب كه موجب مي شود فشار بين 
منفذي برداشته و ذرات متراكم شود و فرونشست 
رخ دهد از جمله عواملي اس��ت كه فرونشس��ت 

زمين را رقم مي زن��د.  دراين ميان فارس ازجمله 
استان هاي كشور به ش��مارمي رود كه بيشترين 
فرونشست زمين را به خود اختصاص داده است؛ 
مسئله اي كه موجب شد براي رفع آن پاي رئيس 
محيط زيس��ت وكارشناس��ان اين سازمان پيش 
كشيده شود.  اين درحالي است كه بررسي هاي 
زيست محيطي در اس��تان فارس نشان مي دهد 
بي توجهي به حفر چاه هاي غيرمجاز و اس��تفاده 
بي روي��ه از منابع آبي تاالب ه��ا، نقش مهمي در 

فرونشست زمين و خشك شدن تاالب ها دارد. 
مجري طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب هاي 
زيرزميني كش��ور با تأييد اي��ن معضالت و نقش 
حفر چاه ه��اي غيرمجاز در بروز فرونشس��ت ها 
مي گويد:»در كشور 320 هزار حلقه چاه غيرمجاز 
وجود دارد كه تاكنون 10 هزار حلقه از آنان پلمب 
ش��ده و براي پلمب مابق��ي  برنامه هايي در نظر 
گرفته ش��ده كه نبود اعتبارات كافي سبب شده 
اس��ت ادامه آن ميسر نباش��د.« به گفته عبداهلل 
فاضلي، ظهور شكاف در سطح دشت  و زمين هاي 
كشاورزي كه بسته به ميزان فرونشست كه ممكن 
است عميق بوده و تا دهها مترعمق و چند كيلومتر 
طول داشته باشد، سبب مختل شدن سيستم هاي 
آبياري و خس��ارت به خطوط انتقال آب ازجمله 

پيامدهاي فرونشست زمين است. 
   هشدار رئيس سازمان محيط زيست 

خطر خشك شدن درياچه اروميه در آذربايجان 
غربي، موضوع مه��ار ريزگردها در خوزس��تان، 
فرونشست دشت ها و خش��ك شدت تاالب ها در 
فارس از جمله معضالتي اس��ت كه موجب شده  
سازمان محيط زيس��ت براي حل اين معضالت 
بودج��ه اي در نظر بگيرد تا مش��كالت زيس��ت 
محيطي اين مناطق تا س��ال 1404 مرتفع شود. 
اين درحالي است كه نبود برنامه مدون در خصوص 
ارائه راهكار در اين زمينه سبب شده است  رئيس 

اين سازمان در اين خصوص هشدار دهد. 
عيس��ي كالنتري كه دو روز پيش ب��راي احياي 
تاالب هاي استان فارس به اين استان سفر كرده 
بود، مي گويد: »دولت و سازمان محيط زيست براي 
حل بحران هاي زيس��ت محيطي در استان هاي 
آذربايجان غربي، خوزستان و فارس مصصم است 
و حتي بودجه نيز تصويب كرده اس��ت، اما شرط 
پرداخت آن ارائه برنامه مدون دراين زمينه است.« 
وي به عنوان مثال به خوزس��تان اشاره مي كند و 
مي افزايد:»در حوزه ريزگرد ها اين اس��تان دولت 
100 ميلي��ون دالر اختصاص داده اس��ت، اما تا 
زماني كه مس��ئوالن خوزس��تان برنامه اي براي 
از بين بردن ريزگرد ارائه ندهند اين تس��هيالت 

تخصيص نخواهد يافت.«

وضعيت زرد 84 درصد شناگاه ها در مازندران   
پرچم و وضعيت ۸۴ درصد شناگاه هاي     مازندران
مازن�دران زرد و نامطل�وب اس�ت. 
رئيس گروه بهداشت آب و فاضالب وزارت بهداشت با اعالم اين خبر و 
اينكه براي اين طرح پرچم هاي آبي و زرد به عنوان نماد آلودگي و سالمت 
در شناگاه ها در نظرگرفته شده است گفت: طبق تقسيم بندي صورت 
گرفته، كيفيت ميكروبي شناگاه ها و فاكتورهاي بازرسي در طرح هاي 
ارزيابي مدنظر قرار مي گيرد و براي نصب پرچم ها، كيفيت ميكروبي و 
فاكتورهاي ارزيابي مورد توجه قرار مي گيرد.  غالمرضا شقاقي دسترسي 
به دوش بهداش��تي، مراكز تهيه و توزيع مواد غذاي��ي، مديريت زباله و 
پسماند و غيره را از بيشترين مشكالت موجود در شناگاه ها بيان كرد و 
افزود: در حال حاضر بيشترين مشكالت مربوط به فريدونكنار است.  وي 
با بيان اينكه محمودآباد، بابلسر و نوشهر بيشترين شناگاه ها را در اختيار 
دارند تصريح كرد: بهترين وضعيت شناگاه ها مربوط به شهرستان بهشهر 
بوده و وضعيت بهداشتي محيطي آن خوب است.  رئيس گروه بهداشت 
آب و فاضالب وزارت بهداشت ادامه داد: 84 درصد شناگاه هاي مازندران 
پرچم زرد دارند و هنوز نتوانستند به وضعيت مناسب برسند و تنها چهار 
درصد داراي پرچم آبي هستند.  وي به چالش هاي موجود در شناگاه هاي 
استان اشاره كرد و عدم اطالع رساني و فرهنگسازي شفاف را از جمله 
مشكالت برشمرد و گفت: بايد فرهنگ سازي و آموزش هاي الزم به مردم 
ارائه شود.  شقاقي نبود زيرساخت هاي مناسب، صدور مجوز بهره برداري 
از دستگاه هاي مختلف، نداشتن آگاهي كافي بهره برداران و نبود فضاي 

فيزيكي مناسب براي مواد غذايي گرم از ديگر مشكالت است.

كشف خط لوله انتقال سوخت قاچاق در قشم
   هرمزگان فرمان�ده پاي�گاه دريابان�ي قش�م از 
شناس�ايي و انهدام ۳۰۰ مت�ر خط لوله 
انتقال سوخت قاچاق در سواحل يكي از روستاهاي اين جزيره خبر داد. 
ش��هريار فتاحي گفت: در اجراي طرح مبارزه با قاچاق سوخت مرزبانان 
اين پايگاه با انجام اقدامات اطالعاتي موفق ش��دند مسير انتقال سوخت 
قاچاقچيان را در سواحل يكي از روس��تاهاي اين جزيره و زير ماسه هاي 
دريا شناسايي و منهدم كنند.  وي در تش��ريح جزئيات بيشتر اين خبر 
افزود: مرزبانان با استفاده از منابع اطالعاتي با خبر شدند قاچاقچيان در 
ساحل روس��تاي صلخ اقدام به راه اندازي و بازسازي يك خط لوله انتقال 
سوخت قاچاق از ساحل به دريا هستند.  فرمانده پايگاه درياباني قشم ادامه 
داد: بر اساس اين خبر بالفاصله مرزبانان به موقعيت اعزام و پس از كمي 
جست وجو موفق شدند ابتداي اين خط لوله را در ساحل و انتهاي آن را 
در دريا پيدا و سريعاً اقدام به بيرون كشيدن لوله ها از زير ماسه هاي دريا 
شدند.  فتاحي گفت: قاچاقچيان اين خط لوله را كه 300 متر طول داشت 
را با اس��تفاده از لوله هاي pvc در س��ايزهاي چهار و پنج اينچي به طرز 
ماهرانه اي زير ماسه هاي دريا پنهان و از آن طريق قصد داشتند سوخت 

قاچاق را از ساحل به دريا و در نهايت به شناورهاي متخلف انتقال دهند.

 ورود هشتمين قطار تجاري كشور چين
به حوزه ريلي اينچه برون

هش�تمين قطار تجاري كشور چين از     گلستان
طريق خط ريلي ايران - تركمنستان - 

قزاقستان وارد مرز اينچه برون استان گلستان شد. 
مديركل راه آهن شمال شرق2  گفت: اين قطار با 50 كانتينر حامل كك 
نفتي وارد حوزه ريلي منطقه شمالش��رق2 گرديد و بعد از انجام مراحل 
اداري گمركي، از طريق خط ريلي ش��مال كش��ور به مقصد اراك حمل 
مي شود.  محمدرضا قرباني افزود: براساس مذاكره مديران ارشد راه آهن 
دو كشور بيش از اين 7 قطار از چين به  صورت ترانزيت و به  وسيله كريدور 
ريلي اينچه برون وارد ايران ش��دند و به مناطق ديگر كشور اعزام شدند.  
به گفته وي، قطارهاي كانتينري كش��ور چين با طي حدود مسافت 10 
هزاركيلومتري كريدور بين المللي كشورهاي چين، قزاقستان و تركمنستان 
در مرز اينچه برون به خاك ايران وارد و سپس به ديگر نقاط ايران يا ديگر 
كشورها ادامه مس��ير مي دهند.  قرباني ادامه داد: پيش از اين قطارهاي 
تجاري چين از طريق مرز سرخس واقع در خراسان وارد كشور مي شدند كه 
كريدور بين المللي اينچه برون استان گلستان نيز براي ورود قطارهاي چين 

به ايران يكي از نزديك ترين و مناسب ترين حوزه ريلي است.

اختصاص 9 ميليارد تومان تسهيالت خشكسالي 
به عشاير سيستان وبلوچستان

  سيستان وبلوچستان از ابتداي سال جاري بيش از ۹ ميليارد 
توم�ان تس�هيالت ارزان قيم�ت 
خشكس�الي به عش�اير اين اس�تان تخصيص داده ش�ده است. 
مديركل امور عشاير استان سيستان و بلوچستان با اعالم اين مطلب در 
شوراي عشايري اين اداره افزود: در راستاي طرح زنجيره توليد گوشت 
و كمك به اقتصاد خانوار و ايجاد و حفظ اش��تغال خانوارهاي عشايري 
استان از ابتداي س��ال جاري تاكنون 9 ميليارد و 800 ميليون تومان 
تسهيالت ارزان قيمت خشكسالي به عشاير تخصيص داده شده است.  
حميد طوقي افزود: مبلغ تس��هيالت به هر خان��وار 10 ميليون تومان 
مي باشد كه در قالب تأمين علوفه دامي و خريد دام از طريق اتحاديه و 
شركت تعاوني هاي عشايري نهاده هاي مورد نظر در اختيار عشاير قرار 
مي گيرد.  وي ادامه داد: طرح تس��هيالت ارزان قيمت خشكس��الي از 
سال 1395 در استان اجرا گرديده كه استان سيستان و بلوچستان در 
اين راستا پيشگام بوده و با جذب تسهيالت ياد شده تأمين علوفه دام 
عشاير امكانپذير و گام مهم و مثبتي در كاهش ميزان خسارات ناشي از 

خشكسالي براي عشاير توليد كننده استان در پي داشته است.

 پخت 45 نوع  آش ايراني 
در جشنواره ملي  آش در زنجان 

  زنجان مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان زنجان از طبخ 
۴۵ نوع  آش از سراسر كشور در استان زنجان در سيزدهمين دوره 

جشنواره ملي  آش ايراني خبر داد. 
يحيي رحمتي گفت: سيزدهمين جشنواره ملي آش ايراني از 22مردادماه در 
مجموعه تفريحي گردشگري گاوا زنگ آغاز شد.  وي افزود: در سيزدهمين 
دوره جشنواره ملي آش ايراني 45 نوع  آش از سراسر كشور براي بيش از 50 
هزار نفر در استان زنجان طبخ مي شود.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي اس��تان زنجان ادامه داد: جشنواره ملي آش، قديمي ترين 
جشنواره غذاي ايران است و در اين جش��نواره اقوام ايراني از تمامي مراكز 
استان هاي كشور ايران به دعوت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان زنجان حضور دارند.  رحمتي تأكيد كرد: در جشنواره  آش 
نمايشگاه بزرگ صنايع دستي با 130 غرفه برپا مي شود كه در آن هنرمندان 

صنعتگر 31 استان و منطقه آزاد تجاري قشم حضور دارند.

به گفت�ه مع�اون وزير آم�وزش و 
پرورش، اختصاص 3 ميليارد دالر 
از سوي نمايندگان مجلس و دولت 
براي تخريب و بازس�ازي مدارس 
كشور به تصويب رسيده است كه در 
صورت تحقق، همه مدارس تخريبي 

بازسازي مي شوند
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 چاه هاي غيرمجاز عامل نابودي تاالب ها 
و فرونشست در فارس

بي توجهي به وجود 320 هزار چاه غيرمجاز دركشور سبب شده است بيشتر استان ها گرفتار فرونشست و خشك شدن تاالب ها شوند

پرونده مدارس خشتي استان  ها سال تحصيلي آينده بسته مي شود
 11 استان زير خط ميانگين سرانه فضاي آموزشي قرار دارند

 و سيستان و بلوچستان با بيشترين تعداد مدارس خشتي و گلي كشور در رتبه اول است

تأمين ۲۳ هزار تن بذر براي كشت پاييزه لرستان
   لرستان رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان از 
تأمين ۲۳ هزار تن بذر مادري براي كشت 
پاييزه در اين استان خبر داد و به كشاورزان توصيه كرد كه كلزا بكارند. 
عبدالرضا بازدار گفت: در سال زراعي جاري 40 هزار هكتار گندم آبي، 
200 هزار هكتار گندم ديم و 12 هزار و 500 هكتار كلزاي آبي در لرستان 
كشت مي شود. وي افزود: با توجه به اينكه در آستانه فصل كشت پائيزه 
قرار داريم به منظور هماهنگي الزم بين تمام دستگاه ها و تأمين امكانات 
مورد نياز شامل سم، كود، بذر و ادوات و ماشين آالت كشاورزي جلسه 
ستاد زراعت با حضور مديران جهاد كش��اورزي شهرستان ها و ادارات 
وابسته برگزار ش��د.  رئيس سازمان جهاد كش��اورزي لرستان تصريح 
كرد: در همين راستا 23 هزار تن بذر مادري و انواع كودهاي شيميايي 
ازته، فسفاته و پتاسه و سموم مورد نياز كش��اورزان تدارك ديده شده 
است.  بازدار با اشاره به اينكه يكي از مهم ترين اهداف جهاد كشاورزي 
لرستان اجراي تركيب كشت، الگوي كشت و تناوب زراعي است كه باعث 
حاصلخيزي خاك مي شود، گفت: همچنين با توجه به وضعيت منابع آبي 
استان لزوم توسعه كشت دانه روغني كلزا كه هم نياز آبي كمي دارد و هم 
اينكه در تأمين امنيت غذايي مهم است، بيش از گذشته ضروري به نظر 
مي رسد.  وي افزود: بر اساس ابالغ وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري 
12 هزار و 500 هكتار از اراضي كشاورزي لرستان به كشت محصول كلزا 
اختصاص مي يابد؛ بنابر اين از كشاورزان انتظار داريم با توجه به اينكه 
كلزا در فصل پائيز كشت مي ش��ود و بيش از 50 تا 60 درصد آب مورد 
نياز خود را از آب باران دريافت مي كند و از منابع آبي تجديدپذير كمتر 
استفاده مي ش��ود و همچنين درآمد اقتصادي خوبي داشته و تضمين 

كننده امنيت غذايي است؛ نسبت به كشت اين محصول اقدام كنند. 

 كاشت ۱۷۰ هزار نهال قره داغ 
براي مقابله با حركت ريزگردهاي كوير ميقان

سرپرست اداره بيابانزدايي اداره كل منابع    مركزي
طبيعي و آبخي�زداري اس�تان مركزي 
گفت: طي س�ال جاري ۱۷۰ هزار نهال قره داغ براي مقابله با حركت 
ريزگردهاي كوير ميقان اراك در اين منطقه كاش�ته ش�ده اس�ت. 
آتنا فرجي افزود: 75 هكتار از كوير ميقان اراك طي دو س��ال اخير با 
اعتباري بالغ بر 12 ميليارد ريال به بادش��كن غير زنده تجهيز شد كه 
امس��ال نيز اين طرح براي مقابله با حركت ريزگردها و گرد و غبار در 
هشت هكتار از اراضي اين منطقه اجرا شده است.  وي ادامه داد: ايجاد 
بادشكن غيرزنده با هدف جلوگيري از حركت شن هاي روان و كنترل 
ريزگردهاي محلي در كوير ميقان اراك انجام شده و اجراي اين طرح 
فرصتي براي فعاليت هاي بيولوژيكي و كاش��ت ان��واع گياهان مقاوم 
در برابر ش��وري از جمله آتريپلكس، قره داغ، تاغ و بره داغ در بين اين 
بادشكن ها است.  اين مسئول گفت: اين بادشكن ها با ارتفاع يك متر و 
از جنس ني و كنف در نقاط بحراني كوير ميقان اراك ايجاد شده و تا 10 
برابر ارتفاع خود بر روي سرعت باد تأثير مي گذارد و حركت شن هاي 
روان را كند مي كند.  فرجي افزود: ايجاد اين بادشكن ها كاهش سرعت 
باد و جلوگيري از فرسايش بادي در منطقه را سبب مي شود و به بهبود 

رشد گياهان بومي در اين منطقه به طور طبيعي كمك مي كند. 

 جابه جايي ۳ ميليون تن كاال 
در محورهاي استان كرمانشاه  

   كرمانشاه سرپرست اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان كرمانشاه از جابه جايي بيش 
از ۳ ميليون تن كاال در اين استان از ابتداي امس�ال تاكنون خبر داد. 
فريبرز كرمي گفت: از ابتداي امسال تاكنون 3 ميليون و 281 هزارو 349 
تن كاال در محورهاي استان جابه جا شده است كه اين ميزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با 38 درصد افزايش همراه بوده است.  وي افزود:اين ميزان 
كاالي جابه جا شده در قالب 212 هزارو 266 سفر كاميون و صدور بارنامه 
صورت گرفته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزايش 
يافته است.   سرپرس��ت اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
كرمانش��اه ادامه داد: عمده كاالهاي جابه جا شده طي اين مدت سيمان 
به صورت كيسه اي و فله اي، گندم انساني، كلينگر، اوره، كنجاله، مازوت، 
انواع حالل، پلي اتيلن وگازوئيل مي باشد.  وي بيشترين سهم جابه جايي از 
كاالها را به ترتيب سه كاالي سيمان، گندم و كلينگر دانست و تصريح كرد: 

بيشترين حجم جابه جايي به مبدا شهرستان كرمانشاه تعلق دارد. 

خشكسالي هاي اخير و اس�تفاده از چاه هاي غيرمجاز از جمله عواملي 
اس�ت كه دس�ت به دس�ت هم داده تا روز به روز بر مي�زان ريزگردها و 
فرونشست زمين در استان هاي مختلف كش�ور افزوده شود.   به عنوان 
مثال مي توان به استان هاي فارس در زمينه فرونشست و خوزستان  در 
زمينه وجود ريزگردها اشاره كرد.  با اين وجود نبود يك برنامه مدون براي 

رفع اين مشكالت موجب شد تا رئيس سازمان محيط زيست در جلسه 
احياي تاالب هاي استان فارس با گله مندي از نبودن برنامه براي مهار اين 
معضالت زيست محيطي اعالم كند:»در حوزه ريزگرد ها دولت 100 ميليون 
دالر اختصاص داده است،اما تا زماني كه مسئوالن خوزستان برنامه اي براي 
از بين بردن ريزگرد ارائه ندهند اين تسهيالت تخصيص نخواهد يافت.«

محمدرضا سوري
   گزارش يك

88498441سرويس  شهرستان

  اردبيل: مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اردبيل از تمديد 
ممنوعيت پنج ساله شكار در منطقه »دربند مشكول« شهرستان كوثر در 
اين استان خبر داد.  محمد خداپرست در بازديد از منطقه دربند مشكول 
افزود: منطقه شكار ممنوع دربند مشكول با طي مراحل مطالعاتي و قانوني 
در سال 90 با درج آگهي در روزنامه رسمي ابتدا به مساحت 23 هزار هكتار 
ثبت شد و در سال 96 پس از تدقيق مرز منطقه و اصالح حدود آن به 29 

هزار و 800 هكتار افزايش يافت.
  چهارمحال وبختياري: مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي 
چهارمحال وبختياري گفت: 50 روس��تاي چهارمح��ال و بختياري با 
تانكر آبرساني مي شود.  تورج احمد پور افزود: در حال حاضر بيشترين 
روستاهايي كه دچار مشكل آب هستند در شهرستان لردگان و كوهرنگ 
قرار دارند.  به گفته وي، يافتن منابع آب جديد براي حل مشكالت آب 

اين روستاها در دستور كار است.
  بوش�هر: معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 
بوشهر گفت: طرح جديد توليد ميگو در اراضي پرورشي اجرايي مي شود كه 
توليد اين محصول در استان به دو برابر افزايش مي يابد.  سعيد زرين فر به 
توليد بيش از 50 درصدي ميگوي پرورشي كشور در استان بوشهر اشاره 
كرد و افزود: در سال جاري پرورش ميگو در 4 هزار و 800 هكتار از اراضي 
ساحلي استان بوشهر اجرا شده است.  به گفته وي، بيش از يك ميليارد و 

600 ميليون قطعه بچه ميگو ذخيره سازي شده است.
  البرز: مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان البرز آمار كاربران 
اينترنت در استان را 2 ميليون و 300 هزار نفر اعالم كرد.  غالمرضا حميدي 
با اشاره به اينكه بر اساس سنجش كشوري شاخص هاي توسعه ارتباطات 
و فناوري اطالعات در ابتداي سال 93، استان البرز در رتبه چهاردهم كشور 
قرار داشت، گفت: بر طبق ارزيابي هاي سازمان هاي زيرمجموعه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز آمار ايران، استان البرز در سنجش اين 

شاخص ها در پايان سال 96 به رتبه سوم رسيده است.


