
   سيستان و بلوچستان: مدير كل بنادر و دريانوردي استان سيستان 
و بلوچستان گفت: دومين كشتي الينر كانتينري از ابتداي سال جاري از 
مبدا بنادر هندوستان وارد چابهار شد و عمليات تخليه و بارگيري آن در 
حال انجام است. بهروز آقايي افزود: راه اندازي اين خط الينر تأثير بسزايي 
در كاهش زمان و هزينه ه��اي وارده بر قيمت نهايي كاال دارد كه زمينه 
حمل كاالهاي تجار كشورهاي هندوستان، افغانستان، آسياي ميانه و 
كش��ورهاي CIS را فراهم نموده و لذا تجار و صاحبان كاال مي توانند از 

اين شرايط استفاده كنند. 
   آذربايجان شرقي: فرماندار عجب ش��ير از رها سازي ۲۵ ميليون 
متر مكعب آب از سد قلعه چاي عجب شير به درياچه اروميه خبر داد. 
عادل اصغرپور با اشاره به اينكه كشاورزان نبايد نگران حق آبه خود از اين 
سد باشند گفت: حق آبه كشاورزاني كه از سد قلعه چاي عجب شير براي 
آبياري باغ ها و زمين هاي كشاورزي خود اس��تفاده مي كنند، در زمان 
قانوني تأمين خواهد شد. وي با تأكيد بر لزوم جلوگيري از اضافه برداشت 
چاه هاي مجاز گفت: يكي از مهم ترين راهكارهاي جلوگيري از هدررفت 

آب، برنامه ريزي و اصالح الگوي مصرف در حوزه كشاورزي است. 
   اصفهان: كارخانه پلي اكريل اصفهان با حمايت كارگران موفق به 
رونق توليد در چرخه صنعت كشور شده اس��ت. محسن رجايي، مدير 
كارخانه پلي اكريل ايران گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در 
آينده توليدات بخش پلي استر اين واحد بزرگ توليدي به 168تن در 
روز مي رسد. كارخانه پلي اكريل ايران بزرگ ترين كارخانه اكريليك غرب 

آسيا و شمال آفريقا و بزرگ ترين كارخانه پلي استر كشور است. 
   گيالن: 100 نفر از اهالي روس��تاي گردپشته بخش رحمت آباد و 
بلوكات با همت پزشكان بسيجي رايگان معاينه شدند. مدير كانون بسيج 
جامعه پزش��كي رودبار در اين باره گفت: يك پزش��ك متخصص، يك 
پزشك عمومي، ۲ دندانپزشك و 10 پيراپزشك مردم اين منطقه را به 
صورت رايگان ويزيت كردند و تحت درمان قرار دادند. كاظم ارجمندي 

افزود: 10 ميليون ريال داروي رايگان هم بين بيماران توزيع شد. 
   ايالم: رئيس س��ازمان راه��داري و حمل ونقل جاده اي كش��ور از 
ايمن سازي و بهسازي كامل محور ايالم تا مهران قبل از اربعين ۹8 خبر 
داد. عبدالهاشم حسن نيا گفت: با توجه به سفر اربعين امسال كه در پيش 
رو داريم و كاس��تي هايي كه در رابطه با اربعين گذش��ته وجود داشت، 
اقداماتي از قبيل ايمن سازي كامل محور ايالم تا مهران و همچنين نصب 
س��ايه بان ها به منظور راحتي هر چه بهتر زائران با توجه به در پيش رو 
بودن فصل گرما را در دستور كار قرار داده ايم. الزم به ذكر است كه روزانه 
به طور متوسط ۲000 تا ۲۵00 تردد ورودي و خروجي در پايانه بركت 

در ايام اربعين انجام خواهد شد.

بارش هاي س��ال جديد نش��ان داد كه چه براي 
خشكس��الي و چه ترس��الي نه تنه��ا برنامه اي 
وجود ندارد بلكه با بح��ران مديريت بحران هم 
روبه رو هس��تيم. موضوعي كه بي��ش از هر چيز 
تأس��ف برانگيز ش��ده اينكه در تمام موضوعات 
فوق هش��دارها و پيش��نهادات زيادي از طرف 
كارشناسان و صاحبنظران داده شده بود و اينكه 
چرا مسئوالن نخواسته اند آنها را بشنوند و قبل 
از وقوع حادثه تدبيري بينديش��ند، سؤالي است 
بي جواب. جدا از بحث آب و سيالب و كمبود آب 
و نگراني هاي پيش آمده براي مناطق سيل زده 
كه با گرم شدن هوا و فرا رسيدن فصل تابستان 
مي تواند بيماري و عفونت هايي از طريق آب، غذا 
و هوا ايجاد و منتقل ش��ود، حاال كارشناسان از 
احتمال خطر ايجاد كانو ن هاي جديد گردوغبار 
از گل واليي كه از سيل اخير به جاي مانده است، 

خبر مي دهند. 
   مشكالت امروز حاصل بي تدبيري ديروز

ميليون ها تن گل و اليي كه از سيل هاي اخير در 
دشت ها و روستا ها به جاي مانده، مستعد ايجاد 
كانون جديد گردوغبار است.  اين جمله اي است 
كه طي روزهاي اخير بارها و بارها ش��نيده ايم و 
حاال مي تواند به هش��داري مهم، و اگر تدبيري 

براي آن انديش��يده نش��ود، ب��ه معضلي عظيم 
تبديل ش��ود.  در همي��ن رابطه نماين��ده مردم 
شادگان در مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
ورود ميليون ها تن گل و الي به مناطق سيل زده 
استان خوزستان مي گويد: »هم اكنون در اكثر 
نقاط استان گل و الي بسيار زيادي انباشت شده 
كه مي تواند باعث بروز گردوغبارهاي وحشتناكي 
ش��ود.« مجيد ناصري نژاد با تأكيد ب��ر اينكه در 
صورت بروز خشكس��الي خطر ب��روز گردوغبار 
اس��تان خوزس��تان را تهدي��د مي كن��د، ادامه 
مي دهد: »تاكنون هيچ تصميم��ي براي مقابله 
با اين مسئله گرفته نشده اس��ت. بنده معتقدم 
مس��ئوالن بايد براي زمان خشك سالي استان 
از هم اكنون برنامه ريزي كنن��د چراكه اين آب 
دائمي و ماندگار نخواهد بود، بهتر است آبها را به 
سمت دشت ها و تاالب ها هدايت كنيم، تا عالوه بر 
احياي تاالب ها از بلند شدن گرد غبار جلوگيري 
شود.« وي با انتقاد از دستگا ه هاي اجرايي كشور 
تأكيد مي كند: »متأسفانه دولت به هيچ عنوان 
برنامه ري��زي كالن و جامعي ن��دارد، بي ترديد 
اگر دلس��وزانه و آينده نگرانه نس��بت به اليروبي 
رودخانه ها و استحكام سيل بندها اقدام شده بود، 
امروز شاهد بروز چنين خسارات گسترده اي در 

استان هاي خوزس��تان و لرستان نبوديم.« عضو 
كميس��يون حقوق��ي و قضايي مجل��س با بيان 
اينكه مدافعان سدسازي با بزرگنمايي اثرات سد 
در س��يل هاي اخير به دنبال ترويج احداث سد 
هستند، مي گويد: »ما به شدت مخالف سدسازي 
در كشور هستيم چراكه نتيجه خوبي به همراه 
نداشته اس��ت. ما بايد همين س��دهاي ساخته 
شده را به بهترين شكل ممكن مديريت كنيم و 
به دنبال احداث سد جديد نباشيم، بنده معتقدم 

س��اماندهي رودخانه ها، افزايش استحكام سيل 
بندها، احداث خروجي مناسب براي آب و هدايت 
آب ها به سمت تاالب و دشت ها از صرف بودجه 
و اعتبارات كالن جهت سدسازي هاي سليقه اي 
تأثير بيشتري دارد. ما با سدس��ازي مخالفيم و 
اين موضوع را مخالف منافع و مصالح كش��ور و 

محيط زيست مي دانيم.«
  شايد گياهان به داد مناطق برسند

وقتي قرار مي شود با هر كارشناس و صاحبنظري 
در مورد عواقب س��يل ي��ا احتمال ب��روز گرد و 
غبارهاي جديد صحبت ش��ود، تمام آنها بدون 
اس��تثنا اول از مديريتي صحب��ت مي كنند كه 
مي توانست پيش از وقوع اتفاقات و حوادث اخير 
اقدامات پيشگيرانه اي انجام دهد كه نداده. سپس 
از طرح و برنامه هايي صحبت مي كنند كه نياز به 
مديريت قوي دارد و شايد با مديران كنوني هرگز 
به نتيجه نرسيده و فقط با صرف هزينه و اعتبارات 
كالن دوباره يك دور باطل را تجربه كنيم و خود 
را در همين نقطه ببينيم.  كارشناسان معتقدند 
اگر دوباره وارد دوره خشكسالي و حتي سال هاي 
نرمال از لحاظ بارندگي ش��ويم، امكان به وجود 
آمدن كانون هاي جديد گردو غبار ناش��ي از اين 
گل والي وجود دارد.  در همين راستا مدير كل 
دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست 
نيز نسبت به ايجاد كانون هاي جديد گرد وغبار 
در خوزس��تان به علت ته نش��ين شدن گل هاي 
ناشي از سيل هش��دار مي دهد.  حسام احمدي 
بيرگاني كارش��ناس گردغبار با بيان اينكه بايد 
پيش از رخداد س��يل با مديريت صحيح منابع 
طبيعي و حفظ حريم رودخانه ها از اين مس��ئله 
پيش��گيري مي كرديم، مي گويد: »اين گل والي 
حاوي ذرات رس��وبي بس��يار ريز با قطر زير ۵0 
ميكرون هستند و چون از جايي ديگري منتقل 
شده اند، چسبندگي الزم را ندارند و حاوي مقدار 
خاك رس فراواني هس��تند، به سرعت از زمين 
بلند مي ش��وند.« وي اظهار امي��دواري مي كند 
با ادامه اين س��طح بارندگي ها و گذراندن دوره 
ترسالي در سال هاي آتي، سطح مناطقي كه بر اثر 
سيالب اخير با گل والي پوشيده شده اند، با رشد 
پوشش گياهي محافظت شود و رخداد گردوغبار 
نداشته باش��يم.  اما با تمام اين اميدواري ها اين 
كارشناس گرد و غبار مدعي است در صورت بروز 
خشكسالي خطر بروز گردوغبار استان خوزستان 
را تهديد مي كند و نمي ت��وان راهكار مقابله اي با 

اين مسئله ارائه داد. 
   هواي خوزستان را داشته باشيم

در حالي كه سيالب اغلب روستاها و زمين هاي 
كش��اورزي را در بر گرفته، غلظت گرد و غبار در 

اهواز به حدود 8 برابر حد مجاز رسيده است. 
هنوز فصل گرما و پرواز ريزگردهاي حاصل از گل 
والي به جاي مانده از سيل آغاز نشده كه بر اساس 
اعالم اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، 
غلظت گرد و غبار در شهرس��تان اهواز يك هزار 
و 1۷۲ ميكروگ��رم بر مترمكع��ب يعني حدود 
8 برابر حد مجاز گزارش ش��ده است. همچنين 
غلظت گرد و غبار در هنديجان ۵81، رامش��ير 
۳۳۴، ماهش��هر ۳۲۵ و گتوند ۲۳۲ ميكروگرم 
بر مترمكعب است.  حساسيت ها در مورد گرد و 
غبارهاي آينده وقتي مشخص مي شود كه بدانيم، 
بارش ها و سيالب هاي اخير زمين هاي شهرهاي 
مختلف خوزس��تان را فرا گرفت��ه و هنوز اجازه 
نداده خاك��ي از زمين بلند ش��ود و ريزگردهاي 
اخير مهمانان ثابت هستند و واي از آن روزي كه 

ناخوانده هاي سيل نيز به پا خيزند. 

در حالي كه از ابتداي امسال چندين اس�تان كشور با سيالبي ويرانگر 
دست به گريبان شده و هنوز در خوزستان، اغلب روستاها و زمين هاي 
كش�اورزي مس�يرهاي رودخانه ه�اي كرخ�ه، دز و كارون در زير آب 
هس�تند، اما باز هم گرد و غبار بدون فوت وقت مثل هر س�ال آسمان 
اين اس�تان را فراگرفته اس�ت. اما اين تمام ماجرا نيس�ت و با نزديك 
ش�دن به فصل گرما، كارشناس�ان از خط�ر ايجاد كانو ن ه�اي جديد 

گردوغب�ار جديد در اثر گل والي ب�ه جا مانده از س�يل خبر مي دهند. 
حاال در ش�رايطي غلظت گ�رد و غبار در اه�واز به ح�دود 8 برابر حد 
مجاز رس�يده كه نماينده مردم ش�ادگان در مجلس ش�وراي اسالمي 
گفته ميليون ه�ا تن گل واليي كه در دش�ت ها و روس�تا هاي اس�تان 
خوزس�تان به جاي مانده، مس�تعد ايجاد كانون جديد گردوغبارهاي 
جديد و وحشتناكي اس�ت كه بايد از حاال چاره اي براي آنها انديشيد. 

از آنجا كه تكيه بر 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
داش�ته هاي خود 
ب�راي مقابل�ه ب�ا 
تحريم ها از جمله موارد مهم به شمار مي رود، لذا 
اين مسئله موجب شده تا رونق توليدات داخلي از 
اهميت دوچنداني برخوردار شود؛ موضوعي كه با 
نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري 
از اهميت ويژه اي برخوردار اس�ت. در اين ميان 
چهارمحال و بختياري از جمله استان هايي به شمار 
مي رود كه در زمينه تنوعي از توليدات حرف هاي 
بسياري براي گفتن دارد و در اين بين مي توان به 
تنوع باالي صنايع دستي كه نقش مهمي در ايجاد 
اشتغال و درآمدزايي دارد، اشاره كرد؛ موضوعي 
كه موجب شد تا معاون صنايع دستي و هنرهاي 
سنتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش�گري چهارمحال و بختياري اعالم كند: » 
سال گذشته حدود 2هزار و 500 شغل در رشته هاي 
مختلف صنايع دس�تي اين اس�تان ايجاد شد.«

    
چهارمحال بختياري به  دليل داشتن مراتع سرسبز 
و وجود علوفه فراوان در طبيعت مركز پرورش دام 
سبك بوده و همين امر موجب شده كه اين استان 
يكي از مهم ترين توليدكنندگان پشم و پوست در 
كشور محسوب شود و در نهايت در زمينه توليدات 
صنايع دستي كه مختص عشاير آن منطقه است، 
حرف هاي بس��ياري براي گفتن داشته باشد كه 
مي توان در اين ميان به توليد انواع متقال، قالي، 
خرس��ك، س��ياه چادر، چوقا، موج، وريس، قفل، 
گيوه، محصوالت نمدي و. . . اشاره كرد.  از آنجا كه 
چهارمحال و بختياري يكي از استان هاي پيشرو 
در توليد صنايع دستي بوده است كه بسياري از 
اين توليدات خاص منطقه هستند و جايگاه بااليي 
در س��طح كش��ور و جهان دارند، لذا اين شرايط 
ايده آل موجب شد تا در حال حاضر ۴۵ اثر دستي 
استان چهارمحال و بختياري به ثبت ملي برسد. 

  صنايع دستي رونق بخش كسب و كار 
از آنجا كه ايجاد اشتغال و درآمدزايي همواره يكي 
از موضوعات مهم براي ايجاد كسب و كار به شمار 
رفته است لذا داش��ته هاي هر استان مي تواند در 
اين زمينه نقش مهمي را ايفا كند كه در اين ميان 
مي توان به شرايط مثبت كش��اورزي و دامداري 
و پرورش آبزي��ان و از همه مهم ت��ر بحث صنايع 
دستي در استان چهارمحال وبختياري اشاره كرد؛ 
موضوعي كه موجب ش��ده تا در سال هاي اخير 
خصوصاً سال گذشته در اين زمينه اقدامات خوبي 
انجام گيرد.  مع��اون صنايع دس��تي و هنرهاي 
سنتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري چهارمحال و بختياري دراين خصوص 
مي گويد: » در سال گذشته حدود ۲هزار و ۵00 
شغل در رش��ته هاي مختلف صنايع دستي اين 
استان ايجاد ش��د.« مهرداد رئيس��ي با اشاره به 
حماي��ت از افرادي ك��ه وارد اين مهم ش��ده اند، 
مي افزايد: » از اين تعداد يكهزار و ۲۵۹ ش��غل بر 

اس��اس صدور مجوزهاي صنايع دستي و يكهزار 
و 86 ش��غل از طريق پرداخت تس��هيالت بانكي 
ايجاد ش��ده اس��ت.« اين در حالي است كه سال 
گذش��ته ۲هزار و 1۷۲ مجوز صنايع دستي براي 
متقاضيان و صنعتگران صنايع دستي چهارمحال 
و بختياري در راستاي توسعه كارگاه هاي صنايع 
دستي، ايجاد اش��تغال، ايجاد فرصت هاي جديد 
شغلي، گسترش و توسعه صنايع دستي در استان 
صادر شد كه از اين تعداد ۷8۵ فقره پروانه توليد 
انفرادي، هشت فقره پروانه توليد كارگاهي، ۳۳ 
جواز تأس��يس كارگاهي و يكهزار و ۳۴6 كارت 
شناس��ايي براي فعاالن حوزه صنايع دستي بود.  
از آنجا كه نبود اشتغال و درآمد از عوامل مهم در 
مهاجرت روستاييان به شهر است، لذا به منظور 
رفع اين معضل، پرداخت تس��هيالت براي ايجاد 
كارگاه هاي توليدي جديد در روس��تاها و توسعه 
كسب و كار در آن مناطق به صورت ويژه در دستور 

كار قرار گرفته است. 

  توليد 35درصد صنايع دستي توسط عشاير 
در حال حاضر ش��رايط ويژه در مناطق عشايري 
استان موجب شده تا بيش��ترين توليدات صنايع 
دستي در چهارمحال و بختياري توسط عشاير اين 
منطقه انجام گيرد.  مديركل امور عشاير چهارمحال 
و بختياري در اي��ن خصوص مي گوي��د: » توليد 
صنايع دستي از جمله فرش، گليم، ورني، چوغا، 
وريس و... از جمله اقدامات عش��اير استان است 
كه ۳۵ درصد سهم توليدات صنايع دستي استان 
را به خود اختصاص داده اند.«  يحيي حس��ين پور 
مي افزايد: » نقش مهم عشاير در زمينه تنوعي از 
توليدات موجب شده تا اعتبارات اختصاص يافته 
به عشاير استان در دولت تدبير و اميد با رشد چهار 
برابري نسبت به سال هاي گذشته به18۴ ميليارد 
و ۷80 ميليون ريال برس��د.« در ميان تنوعي از 
صنايع دستي كه در اين اس��تان وجود دارد نمد 
از جايگاه برتري برخوردار اس��ت، ب��ه طوري كه 
در سال هاي اخير بيش��ترين ميزان صادرات را به 
خود اختصاص داده است.  معاون صنايع دستي و 
هنرهاي سنتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري چهارمحال و بختياري با 
تأييد اين موض��وع و بيان اين نكت��ه كه صادرات 
نمد اين استان به خارج از كشور در ۹ ماهه امسال 
116 درصد رش��د داشته اس��ت، مي گويد: »اين 
مهم موجب ش��ده تا در ۹ ماهه امس��ال 18 هزار 
و 1۵0 كيلوگرم انواع توليدات نمدي چهارمحال 
و بختياري به خارج از كشور صادر شود.« مهرداد 
رئيسي مي افزايد: » در حالي كه تا سال هاي قبل 
صادرات فقط به اياالت متحده امريكا انجام مي شد 
اما سال ۹۷ براي نخستين بار اين توليدات به سوئد 
نيز صادر شد.« اين درحالي است كه ارزش ريالي 
فروش داخلي نمد در ۹ ماهه سال گذشته افزون 
بر ۵ ميليارد و 600 ميلي��ون ريال و ارزش دالري 
نمد صادراتي اين استان به خارج از كشور حدود 

11۵ هزار دالر بوده است.

ايجاد 2500 شغل در حوزه صنايع دستي چهارمحال و بختياري

حساسيت ها در مورد گرد و غبارهاي 
آين�ده وقتي مش�خص مي ش�ود 
كه بدانيم، بارش ها و س�يالب هاي 
اخير زمين هاي شهرهاي مختلف 
خوزس�تان را ف�را گرفت�ه و هنوز 
اجازه ن�داده خاك�ي از زمين بلند 
ش�ود و ريزگردهاي اخير مهمانان 
ثابت هس�تند و واي از آن روزي كه 

ناخوانده هاي سيل نيز به پا خيزند
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 گل و الی های به جامانده از سیل 
کانون جدید گرد و غبار می شود

88498441سرویس  شهرستان

 مبارزه با ملخ هاي مهاجم 
در 20 هزار هكتار از مزارع هرمزگان    

مديركل مديريت بحران اس�تانداري     هرمزگان
هرم�زگان از س�م پاش�ي در بيش از 
20هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي اس�تان هرمزگان خبر داد. 
عليرضا صفا ايسيني گفت: سمپاش��ي اين زمين ها به وسيله دو فروند 
هواپيما، س��مپاش هاي خودرويي و به صورت دس��تي انجام ش��ده و 
همچنان ادامه دارد. وي افزود: به منظور سهولت در امر سمپاشي هوايي 
به غير از فرودگاه هاي استان، شش فرودگاه سيار نيز در مناطق مختلف 
استان هرمزگان آماده سازي شده است. صفا ايسيني ادامه داد: هجوم 
ملخ ها به استان تاكنون دو بار رخ داده كه با توجه به احتمال وقوع موج 
سوم حمله از كشورهاي حاشيه خليج فارس، هرمزگان در آماده باش 
كامل بسر مي برد. وي با بيان اينكه هجوم ملخ ها مختص استان هرمزگان 
نيست، گفت: ورود اين ملخ ها از شبه جزيره عربستان )شامل كشور هاي 
عربس��تان، امارات و عمان( به داخل كش��ور و از جزيره الوان به استان 
صورت گرفته و در حال حاضر برخي مناطق هرمزگان درگير آن هستند 
و اينكه مي گويند ملخ ها از حاجي آباد وارد بندرعباس مي شوند، واقعيت 
ندارد. مديركل مديريت بحران استانداري هرمزگان اظهار داشت: ملخ ها 
بيشترين خسارت را به محصوالت زراعي وارد مي سازند كه در اين حوزه 
تاكنون در استان هيچ گونه گزارش��ي اعالم نشده است. گفته مي شود 
كه كار مبارزه با دسته هاي ملخ بالدار صحرايي در هرمزگان با استفاده از 
هشت دستگاه سم پاش وانتي، 1۲دستگاه سم پاش دستي و دو فروند 

هواپيماي مخصوص سم پاشي در حال انجام است.

 تأسیسات نمك زدایي در بخش مرکزي 
آران و بیدگل ساخته مي شود   

مديرعامل شركت آبفاي كاشان از     كاشان
آغاز عمليات اجرايي دو پروژه بزرگ 
تأسيسات نمك زدايي و تصفيه آب چاه هاي شهرهاي نوش آباد و 
س�فيد ش�هر از تواب�ع بخ�ش مرك�زي آران و بيدگل خب�ر داد. 
محمدرضا اسدي در حاش��يه آئين كلنگ زني تأسيسات نمك زدايي 
و تصفيه آب چاه هاي شهرهاي نوش آباد و س��فيد شهر از توابع بخش 
مركزي آران و بيدگل گفت: طراحي، احداث و راه اندازي آب شيرين كن 
ش��هر نوش آباد با ظرفيت ۲ ه��زار و ۲00 متر مكعب در ش��بانه روز با 
س��رمايه گذاري 1۵/۵ ميليارد ريال قرار است در مدت 1۲ ماه اجرايي 
شود. وي افزود: با اجراي اين طرح تمام مشتركان شهر نوش آباد از آب 
شيرين بهره مند خواهند شد. مدير عامل شركت آبفاي كاشان با اشاره به 
آغاز عمليات اجرايي اين پروژه ها بيان كرد: آغاز عمليات اجرايي پروژه 
نمك زدايي از آب هاي شرب سفيد شهر نيز با ظرفيت يك هزار و 100 
متر مكعب و احداث مخزن بتني به ظرفيت ه��زار متر مكعب از ديگر 
طرح هاي آبفاي كاشان در شهرستان آران و بيدگل است. وي ادامه داد: 
اين طرح نيز با اعتبار 1۷ ميليارد ريال قرار است يك ساله آماده شود. 

صادرات 2/5 میلیون تن کاالي مشمول 
استاندارد از کرمانشاه به عراق    

مديركل استاندارد استان كرمانشاه     كرمانشاه
از صادرت 2/5 ميلي�ون تن كاالي 

مشمول استاندارد از مرزهاي استان خبر داد. 
محمودرضا نيازي با بيان اينكه كرمانشاه با داشتن بيش از ۳۷1 كيلومتر 
مرز مشترك با كشور عراق، به عنوان دروازه صادراتي ايران با اين كشور 
شناخته مي ش��ود، گفت: اداره كل استاندارد اس��تان بر تمام كاالهاي 
وارداتي و صادراتي مشمول مقررات استاندارد اجباري در مبادي رسمي 
گمركات و بازارچه هاي منطقه نظارت دارد و تنها در صورت انطباق كاال 
با اس��تانداردهاي ملي مربوطه يا ضوابط فني، مجوز صادرات يا واردات 
آنها انجام مي شود. وي افزود: طي سال ۹۷ قريب ۲/۵ ميليون تن كاالي 
مشمول مقررات استاندارد اجباري در بخش هاي مختلف صنايع غذايي 
و كشاورزي، صنايع ساختماني و معدني، صنايع شيميايي و مكانيك و 
فلزشناسي با نظارت و صدور مجوزهاي الزم از سوي اين اداره كل و ادارات 
مرزي استاندارد مستقر در مبادي خروجي شهرستان هاي قصرشيرين 
و پاوه و همچنين بازارچه هاي منطقه به كش��ور عراق صادر شده است. 
مديركل استاندارد استان كرمانشاه ادامه داد: همچنين طي اين مدت 
تعداد ۴۵00 گواهي انطباق كاالهاي صادراتي و وارداتي شامل كنترل 
اسنادي مجوزهاي استاندارد، بازرس��ي و كنترل كيفيت محموله هاي 
صادراتي، همچنين نمونه برداري راندومي جهت آزمون از انواع كاالهاي 
صادراتي به منظور مطابقت با استانداردهاي ملي مربوطه و جلوگيري 
خروج كاالهاي غيركيفي در نقطه صفر مرزي صادر شده است. وي گفت: 
با نظارت هاي صورت گرفته بيش��تر كااله��اي صادراتي داراي عالمت 
استاندارد، بدون انجام آزمون از سوي كشور عراق پذيرفته مي شود كه 
اين امر نشانده مرغوبيت كاالي صادراتي و اعتماد طرف مقابل به كيفيت 

كاالي ايراني داراي نشان استاندارد در بازار هدف است. 

 زنجان میزبان جشنواره بین المللي 
غذاي اکو    

جش�نواره بين المللي غذاي اك�و – جاده     زنجان
ابريشم در گاوازنگ زنجان آغاز به كار كرد. 
استاندار زنجان جش��نوازه غذاي اكو را بهانه اي براي مرور تاريخ كهن 
ايران اسالمي دانست و گفت: رويدادهاي فرهنگي زمينه اي براي صلح 
و دوستي و انسجام كشورهاست. فتح اهلل حقيقي افزود: جشنواره غذاي 
اكو جاده ابرايش��م به عنوان رويداد مهم اقتصادي و فرهنگي اس��ت و 
همواره از اين نوع جشنواره ها براي توسعه گردشگري حمايت خواهيم 
كرد. مديركل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان زنجان 
نيز با اشاره به اينكه هيچگاه زبان و فرهنگ متفاوت نتوانسته بين ملت ها 
فاصله بيندازد بيان كرد: غذا به عنوان بهانه اي براي گفت وگو است و بار 
ديگر با غذا براي با هم ب��ودن را تمرين مي كنيم. يحيي رحمتي با بيان 
اينكه جشنواره غذاي اكو با پيام دوستي و برادري و معرفي فرهنگ اصيل 
ايران اسالمي براي پنجمين سال برگزار مي شود گفت: 1۳ گروه آشپزي 
خارجي با تنوع غذايي منطقه خود در يك دورهمي چهار روزه با محور 
ايجاد همدلي و دوس��تي حضور دارند. وي افزود: هدف اين جشنواره، 
در كنار ترويج غذاهاي خارج��ي و مزه كردن طع��م غذاهاي مختلف 
بحث معرفي جنبه هاي تاريخي و گردشگري است. سازمان همكاري 
اقتصادي )اكو( يك س��ازمان اقتصادي منطقه اي است، كه سه كشور 
ايران، پاكستان و تركيه در سال 1۳۴۳ )1۹6۴( نخستين بار اين سازمان 
را پايه ريزي كردند. پس از فروپاشي شوروي، در سال 1۳۷۲ كشورهاي 
افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، قرقيزستان، 

ازبكستان و تاجيكستان نيز به سازمان اكو پيوستند.

 1300 هكتار از شالیزار هاي چرام 
نشاءکاري شد    

مدير جهاد كشاورزي شهرستان     كهگيلويه و بويراحمد
چرام از نش�اكاري در ي�ك هزار و 
300 هكت�ار از ش�اليزار هاي شهرس�تان چ�رام خب�ر داد. 
آيت اهلل صفرپور گفت: شاليكاران نشاء برنج در يك هزار و ۳00 هكتار 
از ش��اليزار هاي چرام س��االنه حدود 1۳ هزار تن برنج توليد مي كنند. 
وي افزود: آب ش��اليزار هاي چرام از چش��مه كورس��ا و كو هاي مجاور 
كوه برفي و كوه س��ياه تأمين مي ش��ود. صفرپور ادامه داد: شاليكاران 
چرامي رقم هاي بومي چرام 1، چرام ۲، هاشمي، صدري، علي كاظمي، 
شميم، فجر، چمپاي محلي، طارم و دم س��ياه را در مزارع خود كشت 
مي كنند. اين مقام مسئول با بيان اينكه تاكنون بيش از ۹0 درصد مزارع 
شاليزاري شهرستان چرام، تسطيح شده است بيان كرد: همه مراحل 
زراعت برنج شامل آماده س��ازي زمين اصلي، خزانه گيري، مراقبت از 
خزانه و نشاءكاري، با نظارت كارشناسان جهاد كشاورزي اجرا مي شود. 
مدير جهاد كشاورزي شهرستان چرام با اشاره به اينكه متوسط توليد 
شلتوك در هر هكتار در شهرستان چرام، حدود 10 تن است اضافه كرد: 
در سال هاي گذشته، ش��اليكاران اين شهرستان به علت خشكسالي و 

كمبود آب، در زمين هاي خود گندم، جو و حبوبات كشت كردند. 

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

 تجهیز 220 هزار هكتار از اراضي فارس 
به سامانه آبیاري نوین

به رغم اينكه هر روز خبرهاي مسرت بخش�ي از ورود سامانه هاي 
بارشي به كشور منتشر مي شود و اغلب نقاط ايران با بارندگي هاي گاه 
و بي گاه مواجه هستند؛ با اين حال هنوز مديريت منابع آبي و تجهيز 
اراضي كشاورزي به سامانه هاي آبياري نوين ضرورتي غير قابل چشم 
پوشي به حساب مي آيد. از همين رو كارشناسان به تازگي از تجهيز 
220 هزار هكتار از اراضي استان فارس به سامانه آبياري نوين خبر 
دادند. استاني كه پيش از اين هم در رتبه نخست آبياري تحت فشار 
در كشور قرار داشته و الگويي براي ديگر استان هاي كشور است. 

    
اين روزها كه آب و هواي اغلب نقاط كش��ور باراني است؛ خيلي ها فكر 
مي كنند ايران از اقليم خش��ك به مرطوب تغيير يافته اس��ت و ادامه 
فعاليت هاي سفت و س��خت مديريت منابع آبي و صرف اعتبارات در 
راستاي تجهيز اراضي كشاورزي به سيس��تم هاي نوين آبياري كاري 
بيهوده است. با اين حال مسئوالن دست از كار نمي كشند و ادامه فعاليت 
تجهيز اراضي كشاورزي به سامانه هاي آبياري تحت فشار ادامه دارد. چرا 
كه با چند روز بارندگي نه اقليم و شرايط آب و هوايي ايران تغيير مي كند 

و نه مي توان برنامه هاي مديريت منابع آبي را كنار گذاشت. 
  تجهيز اراضي فارس به سيستم آبياري نوين 

در حال حاضر در اس��تان فارس بالغ ب��ر ۲۲0 هزار هكت��ار از اراضي 
كشاورزي به سامانه هاي نوين آبياري مجهز شده اند كه 1۵ هزار هكتار 
از اين سطح مربوط به سال ۹۷ اس��ت. مجري طرح سامانه هاي نوين 
آبياري وزارت جهاد كشاورزي ضمن تأييد مطالب فوق بيان مي كند: 
»فارس رتبه اول اجراي س��امانه نوين آبياري در كش��ور را داراست.« 
به رغم اينكه فارس رتبه دار در امر تجهيز اراضي به آبياري تحت فشار 
است، اما قرار است اين فعاليت نه تنها در تمام استان هاي كشور بلكه 
در فارس هم همچنان ادامه يابد و اراضي بيش��تري به سامانه آبياري 
نوين تجهيز شوند. اين نيز دليلي ندارد جز اينكه طي چند سال اخير 
كشاورزان و روستاييان بسياري با معضل كم آبي و خشكسالي مواجه 
بوده اند و نمي توان با چند روز بارندگي دست به توقف چنين طرح هايي 
بزرگي زد. مضاف بر اين با توجه به اينكه كشور در تحريم نيز قرار دارد، 
پيش برد پروژه هايي كه روند توليد مواد غذايي را تسهيل مي كند نيز از 

اهميت بااليي برخوردار است. 
عباس زارع ضمن تأييد مطالب فوق اضافه مي كند: »بنابر اين اجراي 
سامانه هاي نوين آبياري در كشور در دستور كار قرار گرفته كه با حمايت 
خوب نظام، استقبال كشاورزان و ظرفيت خوب مشاوران، پيمانكاران و 
توليدكنندگان ساالنه ظرفيت فني و مهندسي اجراي ۴00 هزار هكتار 

سامانه هاي نوين آبياري در كشور ايجاد شده است.«
  تخصيص 2 هزار ميليارد تومان براي سامانه آبياري

گفته مي شود كه در س��ال ۹۷ طبق موافقت نامه  با س��ازمان برنامه و 
بودجه تجهيز 1۴۲ هزار هكتار از اراضي كش��ور به س��امانه هاي نوين 
آبياري در دستور كار قرار گرفته كه خوشبختانه 100 درصد آن اجرايي 
شده اس��ت. همچنين با توجه به اهميت پيش برد پروژه هاي آبياري 
نوين، مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي به 
اذن مقام معظم رهبري در ارتباط با برداشت بودجه از صندوق توسعه 
ملي در حمايت از طرح اشاره مي كند و مي گويد: »در سال ۹8 نزديك 
به ۲ هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار به منظور توس��عه س��امانه هاي 
نوين آبياري در نظر گرفته شده است.« زارع ادامه مي دهد: »در استان 
فارس و در سطح ملي عالوه برارتقاي كمي سامانه نوين آبياري به دنبال 
ارتقاي كيفي اين سامانه ها هستيم كه خوشبختانه تاكنون اثرات خوب 
اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در كشور داشته است.« بنابر اين 
اجراي طرح هاي آبياري نوين در استان هاي كشور به خصوص فارس 
ادامه مي يابد تا روزي برس��د كه چه با اقليم معتدل و مرطوب و چه با 

اقليم گرم و خشك هيچ خللي در فعاليت كشاورزان ايجاد نشود.

ميترا شهبازي


