
   بوشهر: استاندار بوشهر از راه اندازي نمايشگاه خرماي استان بوشهر در 
ديگر استان ها خبر داد.  عبدالکريم گراوند اظهار داشت: استان بوشهر خصوصاً 
شهرستان دشتستان به عنوان قطب توليد خرماي کشور نقش مهمي در 
توليد اين محصول دارد.  وي تصريح کرد: در ماه مبارک رمضان تقاضا براي 
خريد خرما افزايش يافته است و بايد تالش شود که قيمت محصول دچار 

آسيب نشود و همچنين خرماي مورد نياز مردم نيز تأمين شود. 
   گلستان: سرکنسول قزاقستان در گلس��تان گفت: تشابه فرهنگ 
مردم ايران و قزاقس��تان به ويژه گرگان و اکتائو مي تواند زمينه توس��عه 
تبادل هاي فرهنگي و اقتصادي را در پي داشته باشد.  ان ايدجان ايداشوف 
در ديدار با شهردار گرگان افزود: يکي از نکات بارز براي توسعه گردشگري 
و اثبات پيشرفته بودن يک شهر به خصوص براي مرکز يک استان توسعه 
همه جانبه در تمام نقاط شهر است که خوشبختانه اين ويژگي در گرگان 
ديده مي ش��ود.  وي ادامه داد: در گذشته عقد خواهرخواندگي در سطح 
استاني بين اس��تان هاي دو کش��ور انجام گرفت اما اين آمادگي براي ما 
وجود دارد که مقدمات پيگيري عقد خواهرخواندگي بين گرگان و اکتائو 

را فراهم کنيم. 
   مركزي: مديرعامل شرکت ش��هرک هاي استان مرکزي گفت: 500 
ميليارد ريال از محل منابع داخلي اس��تاني در س��ال جاري براي تأمين 
زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي اين استان سرمايه گذاري شد.  مصطفي 
آمره افزود: منابع داخلي همواره نسبت به اعتبارات تملک، رقم قابل توجهي 
است.  وي طرح خط انتقال آب به ناحيه صنعتي شهيد سعيدي شهابيه را از 
مهم ترين طرح هاي پيش رو دانست و گفت: 50 ميليارد ريال به اين ناحيه 
صنعتي اختصاص يافته و به دليل تخصيص اعتبار کم از منابع داخلي، اين 

طرح با تأخير و در نيمه دوم امسال تکميل مي شود. 
   البرز: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: 
زيبنده استان البرز نيست که با اين همه مزيت اقتصادي هنوز از داشتن 
محل دائمي نمايشگاه و پايانه صادراتي محروم باشد.  جهانگير شاهمرادي 
افزود: با توجه به وجود فرودگاه پيام و ظرفيت هاي باالي استان در حوزه 
صنعت، کش��اورزي و گردشگري الزم اس��ت هر چه زودتر چالش هاي 
فراروي ايجاد سايت نمايش��گاه بين المللي البرز مرتفع شود.  وي ادامه 
داد: بايد موانع موجود در مسير ايجاد سايت نمايشگاه بين المللي و پايانه 

صادراتي استان مرتفع شود. 
   آذربايجان شرقي: مدير جهادکشاورزي شهرستان مرند با اشاره 
به آغاز پش��م چيني نژاد قوچ ماکويي گفت: ه��ر دوره بيش از ۲۹۶ تن 
پشم گوسفند معادل ۱0 درصد توليد استان را شامل مي شود.  منوچهر 
رحماني از وجود ۷0 هزار رأس نژاد گوسفند ماکويي در منطقه يکانات 
مرند خبر داد و افزود: پشم اين نژاد با توجه به ظرافت، بلندي، سفيدي 
و يکدس��ت بودن تارهاي آن از کيفيت بااليي برخوردار است.  به گفته 
وي، شهرستان مرند داراي ۲۳0 هزار رأس گوسفند و بره بوده که بيش 
از ۱00 هزار رأس آن در بخش يامچي و همچني��ن ۷0 هزار رأس نژاد 

گوسفند ماکويي در منطقه يکانات پرورش داده مي شود.

بارش هاي بهاري امسال به قدري خوب است که 
اين روزها مسئوالن جهاد کشاورزي مازندران 
از رونق برنج کاري در شاليزارهاي اين استان 
خبر مي دهند؛ مزارعي که سال گذشته حدود 
10 هزار هکتار از آنها به دليل کمبود منابع آبي 
به زير کش�ت نرفت و حاال امس�ال قرار است 
تمام 213 هزار هکتار شاليزار مازندران کشت 
ش�ود؛ اتفاقي که نه تنها اش�تغال کشاورزان 
را تثبيت مي کند و مي تواند به کش�اورزي در 
اس�تان رونق دهد بلکه مانعي بزرگ بر س�ر 
فعاليت سودجويان و تغيير کاربري هم است. 

    
سال گذشته درست همين موقع منابع آبي به قدري 
ناچيز بود که شمار بسياري از کشاورزان دست از 
کشاورزي شسته بودند. تعدادي هم که بذر گياهان 
را در دل خاک مي کاش��تند اميدي به برداش��ت 
نداشتند. باران نمي باريد و چشم زارعان صبح و شب 
به آسمان دوخته شده بود. باالخره بعد از مدتي هم 
چيزي جز خسارت يا محصول ناچيز نصيب شان 
نشد. از همين رو رفته رفته موضوع تغيير کاربري 
و ويالس��ازي به جاي فعاليت هاي کش��اورزي در 

استان هاي هميش��ه سرس��بزي چون مازندران 
داغ ش��د. زمزمه هاي خشکس��الي به اين استان 
پرباران رسيده بود. مس��ئوالن از شروع تغييرات 
اقليمي مي گفتند و اميدي به تک��رار روزهاي پر 
باران نداشتند. با اين حال امسال درست زماني که 
خيلي از کشاورزان اميدشان را از دست داده بودند، 
بار ديگر محبت الهي با بارش هاي بهاري ش��ادي 
را به کش��اورزان برگرداند. به طوري که در س��ال 
جاري کارشناسان استان مازندران مي گويند هيچ 
محدوديتي براي کشت محصوالت در اين استان 
وجود ندارد و کش��اورزان مي توانند رونق توليد را 
با خيال راحت در مزارعشان رقم بزنند. رونقي که 
تضمين کننده اشتغال روستاييان است و مانعي 
براي خروج ارز از کش��ور براي واردات محصوالت 

خارجي به حساب مي آيد. 
   مزارع خشک هم دوباره زير كشت رفت

امسال مزارعي که سال گذشته در اثر کم آبي زير 
کشت نرفت هم دوباره زير کشت مي رود. در اين 
راستا مي  توان به برنج کاران استان اشاره کرد که 
سال پيش ۱0 هزار هکتار از مزارعشان را کشت 
نکردند. رئيس اداره برنج جهاد کشاورزي مازندران 

در اين باره مي گويد: » با توجه به وضعيت منابع 
آبي امس��ال، هيچ محدوديتي در کشت برنج در 
هيچ منطقه اي از اس��تان وجود ندارد. « ابراهيم 
قربان ن��ژاد اضاف��ه مي کند: » با توجه به س��طح 
زيرکشت ۲۱۳ هزار هکتاري برنج در مازندران، 
تاکنون ۲04 هزار و 500 هکتار معادل ۹۶ درصد 
شخم و شيار، ۲00 هزار و 500 هکتار معادل ۹4 
درصد آب تخت اوليه، ۲0۷ ه��زار و 800 هکتار 
خزانه گيري و ۲05 هزار و 500 هکتار بذرپاشي 
شده است. « اين مقام مسئول ادامه مي دهد: »در 
حال حاضر ۲۷ هزار و ۶50 هکتار از شاليزارهاي 
مازندران مکانيزه کشت ش��ده که ۱5 درصد از 
سطح نشاکاري مربوط به ارقام پرمحصول بوده 
است.« رئيس اداره برنج جهاد کشاورزي مازندران 
با اش��اره به انتظاري ک��ه از فعاليت کش��اورزي 
در زمين هاي س��يراب مي رود،  بي��ان مي کند: » 
پيش بيني مي شود امس��ال با توجه به احتساب 
پرورش رتون و کشت مجدد، يک ميليون و ۳50 
هزار تن توليد داشته باشيم.« وي ادامه مي دهد: 
»خوش��بختانه با بارندگي هاي خوب امسال ۱0 
هزار هکتار ش��اليزاري که سال گذش��ته در اثر 

کمبود منابع آبي کشت نش��د هم امسال به زير 
کشت برنج مي رود.«

   جبران خسارت سيل با افزايش توليد
گفتني اس��ت که تا کن��ون ۲4 ه��زار هکتار از 
شاليزارهاي مازندران زيرپوشش بيمه محصوالت 
کشاورزي قرار گرفته است که همين موضوع رشد 
دو برابري فعاليت هاي کشاورزي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل را نش��ان مي دهد. معاون بهبود 
توليدات گياهي اداره کل جهاد کشاورزي مازندران 
با اشاره به رونق کشاورزي در استان مي گويد: » 
در حال حاضر عمليات نشاکاري در بيش از 80 
هزار هکتار از شاليزارهاي استان صورت گرفته که 
اکنون در اوج و پيک نشا هستيم.« مجيد بهادري  
مي افزايد: » شاليکاران به طور معمول روزي ۲0 
هزار هکتار عمليات نشاکاري انجام مي دهند.« 
الزم به ذکر است که امس��ال عمليات نشاکاري 
کمي دير تر از سال هاي گذشته آغاز شده است و 
اين نيز به اين دليل بوده که امسال شمار زيادي 
از کشاورزان با مشکالت بعد از بارندگي شديد و 
جاري شدن سيل دست و پنجه نرم مي کردند. با 
اين حال حوادثي چون جاري شدن سيالب هم 
نتوانسته خلل چنداني در روند توليد برنج ايجاد 
کند و کشاورزان هرچند با تأخير اما به جدييت 
دست به نشاکاري مي زنند. گفتني است که عمده 
خسارت سيالب به بخش کش��اورزي مازندران 
با زير آب رفتن م��زارع و باغ ه��ا، تخريب مزارع 
پرورش ماهي، از بين رفتن خزانه هاي شاليزاري 
و تخري��ب دام��داري و مرغداري و تلف ش��دن 
ماکيان و دام هاي سبک و سنگين همراه بوده که 
برآورد خسارت آن ۶00 ميليارد تومان بوده است. 
محمد ابراهيم رضايي دهيار روستاي  تاالر پشت 
شهرستان سيمرغ با تأييد خسارات ناشي از سيل 
مي گويد: »خوشبختانه همه سيل زدگان اکنون 
در وضعيت خوبي قرار دارند و مشغول کشاورزي 

به ويژه برنج کاري هستند.«
   آبگيري صددرصدي آب بند ان ها

گفتني است که بارندگي هاي مناسب و آبگيري 
صد درصدي آب بندان  ها و نيز ذخيره آب سد هاي 
مازندران موجب برطرف ش��دن محدوديت هاي 
کشت ناشي از کم آبي س��ال هاي گذشته، به ويژه 
در شرق استان ش��ده و ميزان کشت برنج از ۲0۳ 
هزارهکتار در س��ال ج��اري را ب��ا ۱0 هزارهکتار 
افزايش نس��بت به مدت مشابه پارس��ال به ۲۱۳ 
هزارهکتار رسانده است. بنابراين همين موضوع به 
گفته کارشناسان مي تواند خيلي زود خسارت ناشي 

از سيل را هم براي کشاورزان جبران کند. 

صيد بي رويه در 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
كن�ار آلودگ�ي 
محل رشد برخي  
گونه هاي ماهيان در ش�مال كش�ور خصوصًا 
استان گيالن موجب شده تا براي جلوگيري از 
انقراض آنها اقدامات قابل توجهي انجام پذيرد.  
پس از كاهش ش�ديد گونه ه�اي خاوياري كه 
منجر به تكثير آنها به روش هاي مصنوعي شد، 
حاال خبرها حكايت از آن دارد كه اين مهم در 
خصوص ماهي س�وف نيز كه  ب�ا خطر انقراض 
مواجه است با موفقيت به انجام رسيده است؛ 
موضوعي كه موجب شد تا روز گذشته مديركل 
ش�يالت گي�الن اع�الم كن�د: » ب�ر اس�اس 
هدفگذاري هاي انجام ش�ده توس�ط شيالت 
گيالن امسال قرار است ۱۵ ميليون قطعه ماهي 
س�وف در منابع آبي گيالن رهاس�ازي شود.«

    
ماهي س��وف يکي از مهم ترين ماهي��ان اقتصادي 
درياي خزر است که ش��امل ماهيان آب هاي شور و 
شيرين است و در قس��مت هاي جنوبي درياي خزر 
زندگي مي کن��د و از کمياب ترين ماهيان اقتصادي 
شيالت شمال به شمار مي رود.   اين ماهي در چهار 
نوع معمولي، سفيد، سياه و حاجي طرخان شناخته 
مي شود که رودخانه سفيدرود، مرداب انزلي و خليج 
گرگان بهترين مکان تخم ريزي اين گونه آبزي است 
که در هر نوبت بين ۱00 تا ۳00 هزار تخم مي ريزد.  با 
اين حال از دهه ۶0 به بعد، صيد بي رويه و عدم مديريت 
مناسب، تخريب زيستگاه ها و آلودگي هاي وارد شده 
به رودخانه ها، تاالب و درياي خزر باعث کاهش شديد 

ذخاير اين  گونه از ماهيان شد. 
   رهاس�ازي ماهي�ان س�وف تكثيري در 

رودخانه هاي گيالن
درياي خزر همواره يکي از مهم ترين زيستگاه هاي 
ماهيان منحصر به فرد بوده ک��ه به عنوان نمونه 

مي توان از انواع ماهيان خاوياري، کيلکا و سوف 
نام برد.  با اين حال در دهه هاي اخير رهاس��ازي 
حجم زياد س��موم، فاضالب ش��هري و صنعتي 
به رودخانه ها باعث آلودگي محيط زيس��ت و در 
نتيجه س��بب مرگ و کاهش ماهي��ان اين دريا 
شده است، اين مهم موجب ش��د تا کارشناسان 
شيالت استان گيالن با استفاده از امکانات موجود 
در مرکز تحقيقات به پرورش ماهيان کمياب به 
روش  هاي مصنوعي روي آورند.  روز گذشته بود 
که مديرکل شيالت گيالن اعالم کرد: »بر اساس 
هدفگذاري هاي انجام شده توسط شيالت گيالن 
امسال قرار است ۱5 ميليون قطعه ماهي سوف در 
منابع آبي گيالن رهاسازي شود.« صمد درويشي 
با بيان اينکه مجموعه شيالت گيالن براي ازدياد 
نسل ماهي س��وف گام هاي بس��يار مؤثري را در 
سال هاي اخير برداشته اس��ت، افزود: »بر اساس 
هدفگذاري  شيالت قرار است امسال ۱5 ميليون 

قطعه ماهي سوف در منابع آبي گيالن رهاسازي 
ش��ود.« وي در تشريح جزئيات بيش��تر تکثير و 
نگهداري ماهيان سوف در محيط هاي بسته آبي 
عنوان کرد: »سوف يک ماهي گوشتخوار و وحشي 
محسوب مي ش��ود که با تالش دو ساله شيالت و 
دانشگاه علوم پزش��کي گيالن،  در محيط اسارت 

اهلي شده و به مرحله تکثير رسيده است.«
آلودگي هاي زيست محيطي از يک طرف و صيد 
بي رويه در سنوات گذشته سبب شد ماهي سوف 
از دهه ۶0 در خطر انقراض قرار بگيرد به طوري که 
ميزان ذخاير ماهيان سوف در حوزه جنوبي درياي 

خزر به نحو چشمگيري کاهش پيدا کرد. 
اين امر موجب شد تا بازسازي ذخاير و آبزي پروري 
ماهيان دريايي خزر به عن��وان دو مأموريت ويژه 
و راهبردي در مجموعه ش��يالت اس��تان گيالن 
مورد توج��ه ويژه قرار بگيرد.   ماهي س��وف يکي 
از گونه هاي ش��کارچي حوزه آبي جنوب درياي 

خزر است و در تعادل بخشي بيولوژيک منابع آبي 
گيالن، نقش بسيار مهمي دارد.  مديرکل شيالت 
گيالن با اشاره به لذيذ بودن گوشت ماهي سوف و 
سرشار بودن از پروتئين و ارزش هاي اقتصادي اين 
گونه ماهيان گفت: »ماهي سوف از لحاظ تجاري 
گونه بسيار مهمي محسوب مي شود به همين دليل 
شيالت براي حفظ ذخاير آن، برنامه ريزي هاي الزم 
را انجام مي دهد.« درويشي با تأکيد بر اينکه براي 
ازدياد نسل ماهيان سوف تاکنون گام هاي عملياتي 
و تحقيقاتي بس��يار مهمي برداش��ته شده است، 
خاطرنش��ان کرد: » موفقيت هاي به دست آمده 
در زمينه تکثير گونه سوف، حاصل همکاري هاي 
مش��ترک ش��کل گرفته بين دانش��گاه گيالن و 

مجموعه شيالت استان است.«
   گيالن اولين پرورش دهنده ماهي سوف 

در گذش��ته ميزان صيد اين ماهي حتي به حدود 
۲000 تن در سال مي رسيد که به داليلي از جمله 
صيد بي رويه و ع��دم مديريت مناس��ب، تخريب 
زيستگاه ها و آلودگي هاي وارد شده به رودخانه ها، 
تاالب و دري��اي خزر باعث کاهش ش��ديد ذخاير 
اين گونه شده است.اين مهم موجب شد تا از سال 
۱۳۶8 تکثير و بازس��ازي ذخاير آن به  طور جدي 
توسط شيالت ايران آغاز شد.  در اين راستا، پروژه 
تحقيقات��ي با عنوان »اهلي س��ازي ماهي س��وف 
س��فيد با هدف تأمين مولدان بازس��ازي ذخاير و 
آبزي پروري اين گونه توسط دکتر بهرام فالحتکار، 
عضو هيئت علمي گروه شيالت دانشگاه گيالن با 
همکاري اداره کل شيالت استان گيالن برنامه ريزي 
ش��د و با نگهداري الرو بچه ماهي هاي اين گونه در 
شرايط پرورشي و موفقيت و تطابق با غذاي دستي 
که يکي از مش��کل ترين مراحل تطابق در اسارت 
است، پس از دو سال بچه ماهيان به مرحله تکثير 
رس��يد و طبق روش هاي تزريق و النه گ��ذاري از 

مولدان دو ساله الرو بچه ماهي استحصال شد. 

رودخانههايگيالنپذيراي۱۵ميليونقطعهماهيسوفميشوند
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 بهار برنج کاري در 213 هزار هکتار 
شاليزارهاي مازندران با بارش هاي بهاري

 رئيس اداره برنج جهاد کشاورزي مازندران: سال گذشته 10 هزار هکتار از شاليزارهاي مازندران زير کشت برنج نرفت
 و امسال با توجه به منابع آبي خوب، محدوديتي در کشت وجود ندارد

88498441سرویس  شهرستان

 جمع آوري 25۰ هزار سند 
مرتبط با دفاع مقدس در سمنان    

   سمنان مدي�ركل بني�اد حف�ظ آثار و نش�ر 
ارزش هاي دفاع مقدس استان سمنان 
از جمع آوري بالغ بر ۲۵۰ هزار سند مرتبط با دفاع مقدس خبر داد. 
 سرهنگ پاسدار حسن س��المي گفت: جمع آوري اسناد دفاع مقدس 
رزمندگان استان سمنان در دوران جنگ تحميلي از سال ها پيش آغاز 
شده است و همچنان ادامه دارد.  وي با بيان اينکه براي انتشار ساالنه 
۳0 جلد کتاب مرتبط با دفاع مقدس در استان سمنان برنامه ريزي شده 
است، خاطرنشان کرد: اين کتاب ها عمدتاً در حوزه هاي ادبيات، اسناد، 
آثار پژوهشي و… هستند.  مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان با بيان اينکه تا پايان امسال بالغ بر ۲50 هزار سند 
مرتبط با دفاع مقدس جمع آوري مي ش��ود، ادامه داد: قرار اس��ت که 
در س��ال ۹8، حدود 50 عنوان کتاب مرتبط با دفاع مقدس در استان 
سمنان، تدوين و منتش��ر ش��ود.  وي از دايره المعارف دفاع مقدس به 
عنوان يکي از مهم ترين برنامه هاي بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي 
دفاع مقدس در سطح کش��ور نام برد و گفت: کار تدوين دايره المعارف 
استاني دفاع مقدس نيز از سال ها پيش در استان سمنان کليد خورده 
اس��ت و در حال حاضر 40 درصد پيشرفت دارد.  س��المي با اشاره به 
اهميت انتشار اين دايره المعارف استاني افزود: پيش بيني مي شود که 
اين دانشنامه مهم ظرف دو سال آينده منتشر و راهي بازار کتاب شود. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

طرح ارتقاي سالمت  اعتبار ندارد!
بارش هاي بهاري آنقدر برکت به همراه داشته اند که اگر سري به کوه و دشت 
و باغات و مراتع بزنيم به خوبي مي توانيم ثمرات آن را روي زمين و شاخ و 
برگ درختان مشاهده کنيم. از گياهان دارويي و خودرو گرفته تا شاليزارها،  
جاليزها و باغات ميوه که سال پرباري را نويد مي دهند اما در اين ميان لزوم 
حفظ امنيت غذايي همراه با رشد جمعيت کشور باعث شده تا مصرف سموم 
و کودهاي کشاورزي در دهه هاي اخير افزايش پيدا کند. اين افزايش مصرف 
با استفاده نادرست و بي رويه از اين نهاده ها که دليل اول آن هم ناآگاهي يا 
کم اطالعي توليدکنندگان است موجب شده ميزان آالينده هاي خطرناک 
در محصوالت کشاورزي به شدت باال رفته و مشکالت زيست محيطي و 

بسياري از بيماري ها و ناهنجاري هاي انساني را به همراه داشته باشد. 
آالينده ها در مواد غذايي، امنيت غذايي را از بين مي برد و س��بب ايجاد 
بيماري از جمله بيماري هاي سرطاني مي شود.  اين محصوالت که در 
شرايط عادي مي توانند سالمت انسان ها را تضمين کنند در اين شرايط 

به ضد سالمتي تبديل مي شوند. 
اما درد اصلي اينجاست که بيماري هاي حاصل از کودها و سموم به شدت 
سخت و صعب العالج هستند. از جمله سرطان جزو مشکالتي است که 
هزينه بر و بسيار خطرناک است و وجود اين سموم و آالينده ها در مواد 

غذايي در ايجاد سرطان سينه ، دستگاه گوارش و روده نقش دارند. 
حاال پزشکان به خاطر اينکه نمي دانند ميزان سموم موجود روي ميوه ها 
چقدر است، توصيه مي کنند مصرف کنندگان به رغم اينکه پوست ميوه 
و سبزيجات مفيد است ولي آن را جدا کنند چون در اين حالت ايمن تر 
و بخشي از خطر کم مي شود چون بخشي از سموم در اليه هاي بيروني 

محصول قرار دارد. 
تحقيقات نشان مي دهد که ۷5 درصد از سم ها براي محصوالت زراعي 
مانند گندم، جو، برنج، محصول هاي صيفي و جاليز، ذرت و سيب زميني 
و ۲5 درصد در محصول هاي باغي و بيش��ترين مقدار در پسته و سيب 

مصرف مي شوند. 
البته چندي پيش طرح ارتقای س��المت از سوي وزارت بهداشت براي 
هشت محصول عمده که مصرف آنها زياد است، لحاظ شد. اين هشت 
محصول ش��امل پياز، خيار مزرعه ای وگلخانه ای، سيب زميني، سيب 
درختي، گوجه فرنگی گلخانه ای و مزرعه ای و هلو  بوده که کيفيت آنان 
باالست و يکي از راه هاي افزايش کيفيت اين است که باقي مانده سموم 
و فلزات سنگين کم باشد و براي اين مهم هزينه هايي بايد در نظر گرفته 
شود که تاکنون اعتبار آن لحاظ نشده اس��ت و بالطبع براي توليد اين 

محصوالت فعاًل طرحي اجرا نشده است. 
با اينکه همگان مي دانند اجراي طرح ارتقاي امنيت هش��ت ماده غذايي 
اهميت بسيار زيادي در س��المت جامعه دارد اما تا کنون اين طرح هنوز 
عملياتي نشده اس��ت. اين در شرايطي است که آس��يب سمومي نظير 
آفت کش ها، حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها مشخص شده و با 
توجه به اينکه در ايران در سال ۱۳4۶، قانوني تصويب شده که محصوالتي 
که از مزرعه به دست مصرف کننده مي رسد بايد تست شود و باقي مانده 

سموم آنها استاندارد باشد اما متأسفانه اين قانون هم اجرا نمي شود. 
البته خيلي سخت نيس��ت که بدانيم چرا اين کارها و طرح ها و قوانين 
روي زمين مانده ان��د. نبود امکانات و اعتب��ارات الزم براي انجام کارها، 
عدم همت الزم براي انجام امور و پاسخگو نبودن مسئوالن امر از داليل 

اجرايي نشدن موارد و قوانين مذکور است. 
حاال احساس مي شود تصميم گيران يا به اهميت موضوع واقف نيستند 
يا اينکه سالمت جامعه براي آنان اهميت ندارد اما نبايد فراموش کنيم 
که يکي از عوامل بيماري هاي ناشناخته و س��رطان ها استفاده از مواد 
ش��يميايي و به ويژه موادي که در توليد مواد غذايي اس��تفاده مي شود 
هستند که در مواردي ديده شده از يک مواد شيميايي چندين بار براي 

يک محصول استفاده مي شود. 
هر س��مي دوره معيني دارد که اين مهم در توليد محصوالت اصاًل رعايت 
نمي شود و در اکثر کشورهاي دنيا هر محصولي که باال مي آيد بايد تست 
سموم را روي آن انجام داد و در کشوري که اينها رعايت نمي شود و شيوع 
سرطان ها زياد شده اين مهم به استفاده از سموم در محصوالت برمي گردد.

 پلدختر در انتظار ماشين آالت
 شست وشوي شهر

س�يالب بهاري در چند اس�تان کش�ور خس�ارات زيادي بر جاي 
گذاش�ت و حاال س�يل زدگاني مانده اند با زندگي از دس�ت رفته و 
هزاران درخواست و نياز. با اينکه در روزهاي اول وقوع سيل همه 
مسئوالن به خصوص دولتي ها از تأمين مايحتاج سيل زدگان حرف 
مي زدند و قول هايي مي دادند اما پس از گذش�ت حدود 40 روز از 
وقوع سيل، مشکالت يکي يکي س�ر بر مي آورند و نيازهاي زمين 
مانده اي که زندگي را براي سيل زدگان سخت تر و سخت تر مي کند. 

    
پلدختر از جمله مناطقي است که خس��ارات زيادي از سيل ديد. جايي 
که برخي روستاهايش صددرصد ويران شد و ساکنانش آواره شدند.  در 
همين رابطه شهردار پلدختر با بيان اينکه۱۷هزار هکتار زمين شخصي 
و عمومي در حري��م رودخانه قرار گرفته که قب��اًل در حريم نبوده و بايد 
تعيين تکليف شود، مي گويد: » سيالب خسارات فراواني به زيرساخت هاي 
شهري از جمله پارک ها و معابر وارد کرده  است که به مراتب از گردوخاک 
جدي تري هستند و بايد فکري براي آنها انجام شود .« صمد چراغي پور 
با اشاره به اينکه سيالب ۱00ميليارد تومان خسارت به زيرساخت هاي 
شهري وارد کرده است، ادامه مي دهد: » طبق پيگيريي هايي که استاندار 
و ما با وزارت کشور داشتيم و نيز پيگيري نماينده شهرستان پلدختر قرار 
است ماشين آالت استا ن هاي همدان، کرمانشاه و چهارمحال وبختياري 
به کمک ما بيايند که فعاًل اتفاق خاصي نيفتاده و منتظر ارس��ال آنها 

هستيم تا در عمليات پاک سازي از آن استفاده کنيم.«
وي تأکيد مي کند: » متأسفانه در حال حاضر از سه ماشين آتش نشاني 
شهرستان پلدختر دو ماشين، گريدر يک عدد و از سه کمپرسي هم دو 
دستگاه به  سبب عمليات و کار سنگيني که طي اين مدت انجام دادند 
متوقف شده اند. طبق برآورد ۶00 ميليون تومان براي تعمير و راه اندازي 
مجدد آنها نياز است. شهرداري با توجه به هزينه هاي زياد و درآمد کم 
طي اين مدت تمکن مالي براي اين کار ن��دارد و به  همين علت با يک 
چالش جدي روبه رو هستيم. انتظار داريم دولت شهرداري پلدختر را از 

حيث مالي کمک کند تا کارها را بهتر پيش ببريم.«
   به جاي توزيع ماسک، شهر بايد تميز شود

رئيس شوراي شهر پلدختر هم با بيان اينکه شهرداري با تمام امکانات و 
توان در حال پاک سازي شهر است، از ضعف امکانات براي شست وشوي 
کامل شهر خبر مي دهد.  افش��ار پيري با تقدير از نيروهاي خودجوش 
مردمي که براي پاک سازي و شست وش��وي جداول، معابر، خيابان ها 
و ميدان هاي ش��هر به کمک ش��هرداري آمدند، مي گوي��د: » نماينده 
شهرستان پلدختر براي اعزام ماشين آالت از استان هاي ديگر قول داده 
بود ولي تا کنون وسيله اي به دست ما نرسيده است، اگر ماشين آالت به 

شهر برسد کار شست وشوي شهر را انجام مي دهيم.«
وي با بيان اينکه بنياد مسکن اصفهان تجهيزاتي براي ما ارسال کرده و 
در قسمت هايي از شهر در حال کار هستند، ادامه مي دهد: » اگر امکانات 
و ماشين آالت به شهر برسد ظرف يک هفته شهر پاکسازي مي شود اما 
اگر امکانات نباش��د و از سوي اس��تانداري و ديگر دستگاه ها همکاري 
نشود، ش��ايد تا پنج ماه ديگر مردم پاي کار بيايند و به  صورت يدي در 

پاک سازي شهر کمک کنند.«
رئيس اداره حفاظت محيط زيست پلدختر با اشاره به هجوم گردوخاک 
به اين شهر سيل زده از مسئوالن استاني و کشوري خواسته تا آنها را براي 
شست وشوي شهر پلدختر کمک کنند.  علي الش��تري نژاد مهم ترين 
نياز شهر سيل زده پلدختر را شست وشوي شهر از گل والي باقيمانده از 

سيالب عنوان کرده است که سالمت مردم را تهديد مي کند. 
وي با اش��اره به اينکه گردوخاک باقيمانده از سيالب به صورت نقطه اي 
است که شهرداري بايد مديريت کند و شهر را شست وشو دهد، مي گويد: 
» گل واليي که از شهر بيرون برده مي شود بايد مديريت شود و با اصول و 
ضوابط دفن شوند، در جاهايي که نياز است يک اليه خاک روي آن انداخته 
و فضاي سبز ايجاد شود تا در صورت خشک شدن به صورت گردوخاک بر 
سر مردم آوار نشود.« الزم به ذکر است تا کنون 8هزار ماسک توسط اداره 
محيط زيست بين مردم سيل زده در کمپ ها، مدارس و سطح شهر توزيع 
شده  است.  البته معاون بنياد مسکن لرستان هم با بيان اينکه در مجموع 
۹0 روستاي استان بر اثر سيل و رانش آسيب ديده است، مي گويد: » با 
توجه به بررسي هاي صورت گرفته از سوي پژوهشکده سوانح طبيعي از 
روستاهاي آسيب ديده و روستاهاي در معرض آسيب، در مجموع ۱۳۷ 

روستا از لرستان نيازمند اقدامات ايمن سازي هستند.«

 تهيه 23 سند توسعه محصوالت کشاورزي
 در سيستان و بلوچستان 

۲۳ س�ند توس�عه محص�والت     سيستان وبلوچستان
كشاورزي و زيربنايي در سيستان 

و بلوچستان تهيه شده است. 
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: کشاورزي 
بر پايه دانش نوين و استفاده از تجارب کارشناسي بسيار حائز اهميت 
است.  غالم حيدر زورقي با اش��اره به تهيه ۲۳ سند توسعه محصوالت 
کشاورزي و زير بنايي در سيستان و بلوچستان افزود: نخيالت، پسته، 
ميوه هاي گرمسيري، گياهان دارويي و پرورش شتر از جمله موارد اين 
سند هستند.  وي با اشاره به ميزان توليد پسته در سيستان و بلوچستان 
گفت: توليد پس��ته در اين اس��تان از ۷هزار و 45۶ تن در سال ۹5 هم 
اينک به 8 هزار و 800 تن رسيده است.    رئيس سازمان جهاد کشاورزي 
سيستان و بلوچستان با اشاره به اينکه هزار و ۱4۲ نفر به طور مستقيم و 
4هزار و ۲84 نفر به طور غيرمستقيم در بخش پسته مشغول به فعاليت 
هس��تند، بيان کرد: ۱48 هزار و 4۶0 تن ميوه گرمسيري پارسال در 
سيستان و بلوچستان توليد شده اس��ت که اين امر اشتغالزايي هزار و 
5۲0 نفر به طور مستقيم و ۳ هزار و 40 نفر به طور غير مستقيم را فراهم 
کرده است.  رئيس سازمان جهاد کشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: 
۷50 هزار نفر شتر در اين استان وجود دارد که با توجه به ظرفيت هاي 
خوب منطقه مي توانيم صادرات نيز داشته باشيم.  زورقي به ظرفيت هاي 
سيستان و بلوچس��تان در بخش گياهان دارويي اشاره کرد و گفت: از 
توليد هزار و ۱۲ تن گياه دارويي س��ال ۹5 به ۱5 ه��زار و ۱۷۹ تن در 
سال ۹۷ رس��يده ايم که اين امر موجب اشتغال هزار و ۳۷۶ نفر به طور 

مستقيم و 5هزار و 504 نفر به طور غيرمستقيم شده است. 

سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

اصفهان، یکی از قطب های صنعت گردشگري سالمت کشور
تخصص پزشكان و ارزان بودن خدمات پزشكي، اصفهان را به يكی     اصفهان
از قطب ه�ای صنعت گردش�گري س�المت تبديل كرده اس�ت. 
مهدي احمدي، رئيس مرکز باروري و ناباروري اصفهان با بيان اينکه ماهانه بيماراني از عراق، کشورهاي 
حاشيه خليج فارس و اروپا به مرکز  باروري و ناباروري اصفهان براي دريافت خدمات پزشکي مراجعه 
مي کنند، گفت: تخصص پزشکان، ارزان بودن خدمات پزشکي در مقايسه با برخي کشورها، راه اندازي 
و ساخت شهرک سالمت و نوسازي و بازسازي 80 درصد بيمارستان هاي استان داليل سفر اين بيماران 

به اصفهان است. وی  افزود: نرخ ارائه خدمات به بيماران يک دهم کشورهاي اروپايي است.

برگزاري تور گردشگري »زنگان یوردو« در زنجان    
تورگردشگري شهري »زنگان يوردو« در جهت معرفي مساجد تاريخي شهر     زنجان
زنجان از ۲۲ ارديبهشت ماه آغاز شده است و تا اول خردادماه برگزار مي شود. 
رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رمضان تورگردشگري شهري »زنگان يوردو« را در 
جهت معرفي مساجد تاريخي شهر زنجان اعالم کرد و بيان داشت: اين تور از ۲۲ارديبهشت ماه آغاز  شده 
است و تا نخستين روز خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار مي شود. مريم شعباني افزود: حضور همشهريان 
در تور مي تواند فرصتي مغتنم براي شهر شمرده شود زيرا اين خانواده ها به عنوان نماينده و راهنما براي 

شناساندن شهر به حساب مي آيند که مي توانند در معرفي فضا هاي ديدني شهر مؤثر باشند. 
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