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در  ريزگرده�ا 
خوزستان همچنان 
ادامه دارد. به طوري كه ميزان غلظت گرد و غبار 
در روز گذشته به 66 برابر حد مجاز رسيده است. 
مسئله اي كه اكنون به گفته نماينده مردم دشت 
آزادگان در مجلس عالوه بر تعطيلي مكرر ادارات 
و عق�ب افت�ادن برنامه ه�اي كل�ي اس�تان، 
دانش آموزان و دانش�جويان را هم چهار ماه از 
زمان بندي درسي ش�ان عقب انداخته اس�ت. 
موضوعي كه به گفته رئيس مجمع نمايندگان در 
مجلس همچنان ادامه دارد و اگر از همين امروز 
براي رفع آن اقدام ش�ود، در خوشبينانه ترين 
حالت 10 سال زمان نياز اس�ت تا برطرف شود. 

    
سايه س��نگين گرد و غبار بر س��ر خوزستاني ها 
همچن��ان س��نگيني مي كن��د و اين ط��ور كه 
نمايندگان مجل��س مي  گويند ب��ا اين وضعيت 
كه ميزان غلظت گرد و غبار در پنجاه و پنجمين 
روز از فصل زمستان در مناطق مختلف استان به 
برابر حد مجاز رسيده است، حاال حاالها خيال   66
كنار رفتن ندارد. ريزگردهايي كه در سال جاري 
توانستند حدود چهارماه سيستم آموزشي استان 
را تعطيل كنن��د و دانش آموزان و دانش��جويان 
را از برنامه درسي ش��ان عق��ب بي اندازند. البته 
مشكل خوزستان تنها به تعطيلي مدارس ختم 
نمي شود، خسارت هايي كه طغيان ريزگردها به 
زيرساخت هاي استان اعم از آب و برق مي زند نيز 
غيرقابل جبران است. در كنار اين مسائل تنفس 
مداوم ريزگردها نيز س��امت خوزستاني ها را به 
خطر انداخته است و طي روزهايي كه مدارس، 

دانش��گاه ها و ادارات تعطي��ل اعام مي ش��وند، 
بيمارستان ها و مراكز امدادرساني هستند كه در 

شرايط آماده باش و اضطرار قرار مي گيرند. 
   4 ماه تعطيلي مدارس كي جبران شود؟

در سال جاري با تشديد غلظت گرد و غبار مدارس 
و دانشگاه ها به صورت مكرر تعطيل شدند و تعداد 
روزهايي كه تعطيلي بر سر سيستم آموزشي استان 
خوزستان سايه انداخت به حدود چهارماه رسيده 
است. روزهاي بي ش��ماري كه حاال فرصتي براي 
جبران آن نيست و معلوم نيست مسئوالن آموزش و 
پرورش مي خواهند به چه نحو آن را جبران كنند. در 
اين رابطه نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس 
با انتقاد از بي توجهي دولت نسبت به عقب ماندگي 
تحصيلي دانش آموزان خوزستاني بر لزوم برگزاري 

كاس ه��اي جبراني ب��راي دانش آم��وزان تأكيد 
مي كند.  قاسم ساعدي مي افزايد: »بارها در رابطه 
به ضرورت جبران تعطيلي مدارس و دانشگاه ها به 
مسئوالن اجرايي از رئيس جمهور گرفته تا رئيس 
سازمان محيط زيس��ت و وزارت آموزش و پرورش 
تذكر داده ايم ولي تا اين لحظه هيچ اقدامي صورت 
نگرفته است.« وي با انتقاد از اينكه امسال تشكيل 
كاس ها حدود چهار ماه به علت وجود ريزگردها 
مختل شد، ادامه مي دهد: »اين مسئله لطمه جبران 
ناپذيري به تحصيل دانش آموزان خوزستاني وارد 
كرده اس��ت.« اين نماينده مجلس ادامه مي دهد: 
»روند رس��يدگي به وضعيت ريزگردها در جنوب 
غرب كشور نش��ان مي دهد كه دولت براي بهبود 

اوضاع ريزگردها برنامه اي ندارد.«

   تا 10 سال ديگر هم ريزگردها نمي روند
عاوه بر تعطيلي طوالني مدت سيستم آموزشي 
خوزستان و وارد شدن خسارت به نيروهاي اشتغال 
نسل آينده، اين معضل به گفته رضا رضايي، مديركل 
فرودگاه هاي خوزس��تان تنها در روز سه شنبه 24 
بهمن ماه توانست به لغو ۳۰ پرواز فرودگاه بين المللي 
اهواز بي نجامد. چراكه در اين روز كه به عنوان پنجاه 
و چهارمين روز از فصل زمستان ياد مي شود، ميزان 
غلظت گرد و غبار به 6۰ برابر حد مجاز رس��يد. در 
روز بعد آن يعني چهارش��نبه 25 بهمن ماه نيز به 
جاي اينكه غلظت گرد و غب��ار هوا كاهش يابد باز 
هم افزايش يافت. به طوري كه بر اساس اعام اداره 
كل حفاظت از محيط زيس��ت خوزستان، ميزان 
غلظت غبار موجود در هواي دزف��ول به 1۰ هزار 
ميكروگرم بر مترمكعب رس��يده ك��ه اين ميزان 
غلظت، بيش از 66 برابر حد مجاز است. اتفاقي كه با 
توجه به گفته رئيس مجمع نمايندگان خوزستان 
اگر از امروز براي رفع معضل گرد و غبار خوزستان 
اقدام شود، در خوشبينانه ترين حالت به 1۰ سال 
زمان نياز اس��ت. عباس پاپي زاده مي افزايد: »قرار 
است امس��ال 19هزار هكتار عمليات نهال كاري 
در اراضي جنوب شرق اهواز اجرا شود اما اين رقم 
در مقايسه با وسعت ۳5۰ هزار هكتار بيابان هاي 
جنوب شرق قابل مقايسه نيس��ت.« عاوه بر اين 
اثرات اين نهال كاري ها هم طي پنج س��ال آينده 
نمايان مي شود.  بنابراين با اين تفاسير تا 1۰ سال 
آينده هم ريزگردها خيال كنار رفتن از آس��مان 
خوزستان را ندارند و بيش از چهارماه بايد منتظر 
تعطيلي مدارس و دانش��گاه ها بود تا مسئوالن به 
خودشان بيايند و خوزستان را از زير ريزگرد و غبار 

روز افزون بيرون بكشند.

   اردبيل: فرماندار شهرس��تان نمين گفت: در منطقه گردش��گري و 
تفريحي فندقلوي نمين سرمايه گذاران اتريشي براي احداث پارك جنگي 
اعام آمادگي كرده اند. فرهاد عبدالعلي پور ادام��ه داد: پارك جنگلي در 
شهرستان نمين از آرتا تپه تا تله كابين احداث مي شود كه مطالعات اجراي 
اين طرح مراحل پاياني خود را مي گذراند. اين پارك جنگلي در 2۳۰ هكتار 

زمين در منطقه نمونه گردشگري فندقلو احداث خواهد شد. 
   اسالمشهر: كيوان محمدي رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي 
شهرستان اسامشهر گفت: توان و پتانسيل حوزه راهداري به  هيچ  عنوان 
تناسبي با حوزه راه هاي شهرستان اسامشهر ندارد و كمبودهاي بسياري 
وجود دارد. وي افزود: بابت مشكات به وجود آمده در سطح شهرستان 
اسامشهر در بارندگي اخير از همه شهروندان عذرخواهي مي كنم، علي رغم 
فعاليت شبانه روزي عوامل راهداري متأسفانه كمبود امكانات و تجهيزات 

باعث به وجود آمدن مشكات براي مردم شد. 
   البرز: معاون شهرسازي و معماري شهري كرج از وجود يك هزار هكتار 
بافت فرسوده در كانشهر كرج خبر داد. احداهلل احمدي پرگو، با اشاره به مناطق 
زلزله خيز كرج، اظهار كرد: متأسفانه وسعت بافت هاي فرسوده در كانشهر كرج 

باالست و بسياري از بافت هاي فرسوده هنوز به تصويب نرسيده است. 
   خراس�ان رضوي: مدير فني و اجرايي اداره كل راه و شهرس��ازي 
خراسان رضوي از اجراي شش پروژه س��اختمان هاي عمومي و دولتي 
در شهرس��تان جوين با اعتباري بالغ بر 9 ه��زار و 7۰ ميليون ريال در 
س��ال جاري خبر داد. ابراهيم صنيعي گفت: پروژه هاي اين شهرستان 
شامل احداث كتابخانه رازي، تكميل مجتمع فرهنگي هنري، احداث 
مجموعه ورزش��ي، احداث س��اختمان فرمانداري، احداث ساختمان 

بخشداري و احداث مجتمع اداري است. 

طبق گزارشات سازمان خواربار و كشاورزي ملل 
متحد )فائو( در 1۰ سال گذشته آفت سرخرطومي 
خرما به يك چالش جهاني تبديل ش��ده اس��ت! 
حشره اي كه بومي مناطق اس��توايي آسيا بوده و 
طي س��ه دهه اخير به دليل عدم رعايت مس��ائل 
قرنطين��ه اي به آفريق��ا و اروپا و س��واحل درياي 
مديترانه رسيد،كم كم به مرزهاي داخلي اسپانيا، 
فرانسه، ايتاليا، مراكش، تونس و ديگر كشورهاي 
آفريقايي ش��مالي و امريكا راه پيدا كرد و با از بين 
بردن ميزان قابل توجهي از نخلس��تان هاي اين 
كش��ورها در ص��در مهم ترين آف��ات نخيات در 
جهان قرار گرفت! سوس��ك سرخرطومي حنايي 
براي نخستين بار در سال 1۳69با نهال هاي آلوده  
وارداتي از كشور عمان و پاكستان وارد سيستان و 
بلوچستان شد و به سرعت نخلستان هاي شهرهاي 
مختلف اين استان را مورد هدف قرار داد. وضعيتي 
كه مسئوالن كشور را بر آن داشت تا با جلوگيري از 
انتشار اين آفت به استان هاي همجوار مانع نابودي 
نخلستان هاي بيشتر شوند! اگر چه اين اقدامات تا 
سال ها نتيجه مطلوبي داشت اما متأسفانه با ورود 
اين آفت از طريق مبادي ديگر حاال نخلستان هاي 
بوشهر، فارس و كرمان هم مورد هجوم اين حشره 

ويرانگر قرار گرفته اند!
   ورود پاجوش هاي آلوده از كشورهاي عربي 
پ��س از وقوع خشكس��الي و بحران ك��م آبي كه 

سبب خشكي نخلس��تان نواحي جنوبي كشور و 
تنزل شديد ميزان خرماي توليدي در استان هاي 
سيس��تان و بلوچس��تان، كرمان، بوشهر، فارس 
خوزستان و كاهش رونق اقتصادي نخلداران اين 
منطقه ش��د، نخلداران با اين تصور كه درختان 
نخل كش��ورهاي عربي از كيفيت مناس��ب تري 
برخوردار هستند در س��ايه بي نظارتي مسئوالن 
جهاد كش��اورزي به واردات، ب��ه قاچاق پاجوش 
اين درختان با لنج به كشور اقدام كرده اند! اتفاقي 
كه بنا به گفته رئيس سازمان حفظ نباتات كشور 
يكي از مهم ترين داليل از بين رفت نخلستان هاي 
كشور طي سال هاي اخير بوده است چراكه همراه 
ب��ا ورود اين پاجوش ه��ا، اين آف��ت قرنطينه اي 
هم به مرزهاي كشور وارد ش��ده و پس از تكثير 
س��ريع، مرگ خاموش درختان نخل را رقم زده 
است.  محمدعلي باغستاني با بيان اينكه سوسك 
س��رخرطومي پس از ورود به تن��ه درخت خرما 
شروع به تخم گذاري مي كند و قادر است تا بيش 
از 2۰۰ تخم بگذارد و به سرعت تكثير شود، افزود: 
اين حشره، آفت مهم در نخلستان ها، از جمله نخل 
نارگيل، خرما و درخت پالم اس��ت اما بيشترين 
آسيب و خس��ارت هاي گزارش شده از سوي اين 
حشره براي درختان خرما بوده است. خسارتي كه 
بنابه اعام سازمان جهاد كشاورزي از ده ها ميليارد 

تجاوز كرده است! 

ناگفته نماند كه س��ال گذش��ته ني��ز اخباري از 
ورود 15 ت��ا 2۰ نوع آفت قرنطين��ه اي از طريق 
واردات محصوالت كش��اورزي منتش��ر شد كه 
آفت سوسك حنايي خرما نيز در اين ليست قرار 
داشت. وارداتي كه بنا به ادعاي مسئوالن وزارت 
جهاد كش��اورزي از مب��ادي غير رس��مي انجام 
شده بود. اين در حالي است كه برخي مسئوالن 
دولتي معتقد بودند در س��ايه ضعف نظارت هاي 
قرنطينه اي اين آفت هاي پردردسر و پرهزينه به 

استان ها ي كشور وارد شدند!

   نه از آموزش خبري هست نه از آفت كش!
از آنجا كه اثرات ناشي از وجود اين آفت در درختان 
به س��ادگي قابل مش��اهده نيس��ت و تنها زماني 
كشاورز متوجه وجود سوسك حنايي خرما مي شود 
كه به صورت كامل درخت از داخل خالي شده و در 
يك قدمي نابودي كامل قرار گرفته است از اين رو 
ضمن نظارت دقيق به واردات پاجوش هاي خرما، 
ارائه آموزش هاي الزم به كشاورزان براي تشخيص 
به موقع اين آف��ت و حفظ ن��كات قرنطينه اي از 
خروج آن به ديگر اس��تان ها از جمله ضرورياتي 
است كه متأسفانه از دايره وظايف سازمان جهاد 
كشاورزي بيرون مانده است. عاملي كه مي تواند 
يكي از داليل اصلي ش��يوع س��ريع اين بيماري 
در نخلستان هاي اس��تان هاي مختلف محسوب 
شود.  حاال در شرايطي كه سازمان فائو نسبت به 
جوالن اين آفت به ويژه در ايران هشدار جدي داده 
مسئوالن از انجام اقداماتي براي رديابي، شناسايي 
و بيولوژي اين آفت و ارائه آموزش براي شناسايي و 

مقابله با آن خبر مي دهند!
رئيس س��ازمان حف��ظ نبات��ات كش��ور در اين 
خصوص از تأمين سموم مورد نياز كنترل سوسك 
س��رخرطومي درخت��ان خرما خبر داده اس��ت. 
اقدامي كه طي دو دهه بنابه داليل نامعلومي انجام 
نشده است. الزم به ذكر است طي چند ماه اخير 
عده اي از كارشناسان و مربيان بسيج مهندسين 
كش��اورزي و منابع طبيعي اس��تان سيستان و 
بلوچستان با حضور در نقطه صفر مرزي ميرجاوه 
موفق به پاكسازي و نجات 1۰ هزار اصله درخت 
نخل از آلودگي ب��ه اين آفت ش��دند. اقدامي كه 
داوطلبان��ه و با هم��كاري نخلداران كش��اورزان 

توانست به نتيجه مطلوبي برسد! 
  خسارت ميلياردي، اعتبار ميلياردي!

در حالي كه طي س��ال هاي اخي��ر در اثر نابودي 
نخلس��تان ها ميزان خس��ارت تحميل ش��ده به 
نخلداران و خرم��اكاران اس��تان هاي مختلف از 
جمله بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
ده ها ميليارد تومان برآورد شده است، بررسي هاي 
وزرات جهاد كشاورزي نش��ان داده مقابله با اين 

آفت هم به ميليارد ها تومان اعتبار نياز دارد! 
 چندي پي��ش مدي��ر حف��ظ نباتات س��ازمان 
جهاد كشاورزي هرمزگان اعام كرد: براي رديابي و 
كانون كوبي آفت قرنطينه اي سرخرطومي حنايي 
خرما به عنوان خطرناك تري��ن آفت نخيات در 

استان نيازمند 2ميليارد ريال اعتبار هستيم. 
اين در حالي اس��ت كه در س��ال حدود 1۰هزار 
تن خرما به ارزش 4۰ ميلي��ون دالر از هرمزگان 
به كش��ورهاي مختلف از جمله امريكا، استراليا، 
كانادا، روسيه، كشورهاي آسياي ميانه و حاشيه 
خليج فارس صادر مي شود و صرف اين هزينه براي 
مقابله با آفت در مقايسه با آورده مالي صادرات اين 
كاالي نفتي مقرون به صرفه به نظر مي رسد. اداره 
جهاد كشاورزي سيس��تان و بلوچستان و بوشهر 
هم به عن��وان ديگ��ر قطب هاي تولي��د خرماي 
صادراتي براي مقابل��ه با اين حش��ره ارقامي در 
حدود 4 تا 6 ميليارد ريال برآورد كرده اند! با اين 
وجود گويا هنوز اعتبار مناس��بي براي ريشه كن 

كردن آفت خرما در نظر گرفته نشده است. 
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آفت خرما  عامل خسارت  به نخلستان هاي جنوب
آفت جهاني سوسك سرخرطومي استان هاي بوشهر و هرمزگان را هم گرفتار كرد!

ريزگردها 4 ماه مدارس و دانشگاه هاي خوزستان را تعطيل كردند
 رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس: اگر از امروز براي رفع معضل گرد و غبار خوزستان اقدام كنيم

در خوشبينانه ترين حالت به 10 سال زمان نياز است

ژئوپارك طبس در انتظار ثبت جهاني يونسكو 
يك دهه قبل بود كه به منظور فهم دوره هاي زمين شناسي كه زمين 
تجربه كرده است يونسكو مناطقي را به عنوان ژئوپارك مشخص 
كرد. اين مهم موجب شد تا كشورهايي كه داراي اين شرايط هستند 
مشخصات اين مناطق را به سازمان يونس�كو اعالم كنند.  در اين 
ميان ايران از جمله كش�ورهايي بود كه توانست ژئوپارك قشم را 
كه داراي ويژگي هاي مورد نظر بود به عنوان اولين منطقه ژئوپارك 
در كشور به يونسكو معرفي كند.  پس از آن نوبت به ژئوپارك ارس 
رسيد و حاال براي بار س�وم نوبت به منطقه مشابه اين دو مكان در 
طبس واقع در خراسان جنوبي رسيده است كه به عنوان سومين 
مكان به ثبت برسد.  اين در حالي است كه به گفته مدير ژئوپارك 
طبس برخي اختالف نظرها موجب شده تا اين مهم دچار تأخير شود. 

    
اهميت دوره هاي زمين شناس��ي تحقيقاتي كه مي تواند چشم بشر را 
به برخي واقعيت ها بگشايد موجب شد تا سازمان فرهنگي يونسكو از 
كشورهاي جهان بخواهد با معرفي مناطقي كه دوره هاي زمين شناسي 
زمين را تجربه كرده اند ب��ه عنوان ژئوپارك به اين س��ازمان فرهنگي 
معرفي كند.  يكي از مهم ترين اهدافي كه در اين زمينه از سوي يونسكو 
تعقيب مي شد آن بود كه ژئوپارك ممكن اس��ت عاوه بر پديده هاي 
زمين شناس��ي از آثار تاريخي، بوم شناس��ي، باستان شناسي و ميراث 
فرهنگي و طبيع��ي ديگر نيز برخوردار باش��د و بتوان��د در اين زمينه 

اطاعات مناسبي را دراختيار عاقه مندان خصوصاً محققان بگذارد. 
   دو ژئوپارك قشم و ارس 

طبق برنامه ريزي هاي مسئوالن و كارشناسان يونسكو قرار شد تا با توجه 
به دوره هاي زمين شناسي در جهان 5۰۰ منطقه كه داراي شرايط ايجاد 
ژئوپارك هستند معرفي شوند و پس از تأييد كارشناسان اين سازمان به 
ثبت جهاني برسند.  اين مهم سبب شد تا ابتدا ژئوپارك قشم و سپس 
منطقه اي مشابه در ارس به سازمان يونسكو معرفي و ثبت جهاني شوند.  
يكي از كارشناس��ان زمين شناس��ي در اين خصوص مي گويد: »قشم 
به عنوان نخس��تين ژئوپارك ايران و خاورميانه سال 1۳۸5 در شبكه 
جهاني ژئوپارك هاي يونسكو ثبت شد، اما مدتي بعد به خاطر ناتواني 
در اجراي استانداردهاي جهاني، در سال 1۳91 از اين فهرست خارج 
شد. اين ژئوپارك ارديبهشت ماه امس��ال پس از رفع مشكات، دوباره 
تأييد شبكه جهاني ژئوپارك هاي يونسكو را دريافت كرد و به فهرست 
جهاني بازگشت.« مهدي حاج احمدي مي افزايد: »دومين پاركي كه 
داراي اين ويژگي بود و از سوي دست اندر كاران معرفي شد. ژئوپارك 
ارس نيز از س��ال 1۳۸7 باز براي ثبت جهاني به يونسكو پيشنهاد شد 
كه هنوز به سرانجام نرسيده است.« وي با اشاره به اهميت اين مناطق 
ادامه مي دهد: »هدف برنامه »شبكه جهاني ژئوپارك ها« تأكيد بر ارزش 
چنين مكان هايي و همزمان ايجاد اش��تغال و تقويت توس��عه اقتصاد 
منطقه اي اس��ت و عاوه بر اين وجود اين ژئو پارك ه��ا از لحاظ دوران 

زمين شنايي مي تواند به جذب گردشگران كمك فراواني كند.«
   در انتظار ثبت جهاني 

منطقه كويري طبس در غرب استان خراسان جنوبي از جمله مناطقي 
اس��ت كه در دوران هاي گذش��ته زمين شناس��ي بقاياي دريايي به نام 
»تتيس« در آن مكان قرار داش��ته اس��ت لذا اين مهم موجب ش��ده تا 
اين منطقه وس��يع از لحاظ دوران هاي زمين شناسي از اهميت ويژه اي 
برخوردار باشد.  مدير ژئوپارك و نماينده معاونت استانداري و فرمانداري 
ويژه طبس در امور جهاني ش��دن ژئوپارك در اي��ن خصوص مي گويد: 
»ش��رايط ويژه اين منطقه از لحاظ دوره هاي زمين شناسي موجب شد 
تا از سال 1۳۸9 من به همراه سه تن از دانشجويان رشته زمين شناسي 
مطالعات ژئوپارك را آغاز كنيم كه از سال گذشته با اضافه شدن رئيس 
پيش��ين اداره منابع طبيعي طبس به اين گروه كوچك، رس��ماً پرونده 
سومين ژئوپارك ايران براي ثبت جهاني آغاز شد.« وصال يحيي شيباني 
مي افزايد: »پايه و اساس ژئوپارك زمين شناسي است، اما همه مفهوم آن 
در اين علم خاصه نمي شود، ژئوپارك تركيبي از فرهنگ، هنر، حيات 
وحش، طبيعت، مذهب و اقتصاد محلي است. با اين حال شهر كوچك 
است و كار بيشتري را مي طلبد.« اين كارشناس ادامه مي دهد: »ژئوپارك 
طبس بيش از 5۰ ژئوسايت را دربرمي گيرد كه بايد اولويت بندي و معرفي 
شوند، چراكه شايد همه آنها براي ثبت معرفي نشوند.« اين درحالي است 
كه ژئوپارك طبس عاوه بر پديده هاي زمين شناسي، معادني چون فلورين 
و ذغال سنگ، روستاهاي تاريخي كه از نظر معماري ارزشمند شناخته 
شده اند و قطب هاي مذهبي و مردم شناس��ي را نيز در برگرفته است. به 
گفته مدير ژئوپارك طبس اين طرح بزرگ از سال گذشته وارد فاز اجرايي 
شده و در صورت همكاري برخي از سازمان ها، نخست ثبت ملي آن در 

سازمان زمين شناسي انجام و سپس ثبت جهاني خواهد شد. 

انتقاد مديرعامل تراكتورسازی از تعرفه واردات
 تعرفه واردات تراکتور 5 درصد 

درصد است!   و خودروهای ديگر 55 
مديرعام�ل كارخانه تراكتورس�ازي      آذربايجان شرقي
تبري�ز ب�ا گالي�ه از 5 درص�د تعرفه 
وارداتي تراكتور در قبال 55 درصد وارداتي خودرو در كشور گفت: 
30 شركت تراكتورسازي تأسيس ش�ده كه فقط الستيك، پيچ و 

مهره مي بندند و كار ديگري انجام نمي دهند. 
ابوالفتح ابراهيمي اظهار داشت: شركت ماشين آالت بعد از روند 1۰ ساله، 
امروز به خانه اول خود بازگشت و ما از اين موضوع خشنوديم.  وي افزود: 
با تصميم نادرست در مجموعه گسترش كه با تئوري و اصول اقتصادي 
بنا شده بود، مجموعه قطعه قطعه شود و بر اين اساس ماشين آالت به يك 
گروه ريخته گري و غيره را از يكديگر جدا كردند.  مديرعامل تراكتورسازي 
تبريز اذعان داشت: اين واگذاري ها در سال ۸۸ به يك بحران تبديل شد و 
سياست متضاد و متنافر بود زيرا با اصل 44 شركت ها را واگذار مي كرد و از 
طرف ديگر زمين خريده و تراكتورسازي كردستان و اروميه را راه اندازي 
مي كردند.  وي با تأكيد به اينكه ماش��ين آالت بهترين شركت و داراي 
كيفيت عالي بود و برند ماش��ين آالت بس��يار معتبر بود، گفت: با وجود 
ماش��ين آالت هيچ كس جرأت واردات نداشت و با تراكتورسازي مكمل 
هم بودند ولي در يك روز تصميم گرفتند اين ها را از هم جدا كنند.  اين 
مسئول يادآور ش��د: دولت 6۰ ميليارد بدهي به شركت تراكتورسازي 
تبريز دارد كه ت��ا به امروز تنه��ا 7 ميليارد توم��ان آن را پرداخت كرده 
است.  ابراهيمي تصريح كرد: در سال 92 تقريباً ۸ درصد ماليات استان 
را تراكتورسازي داده است و در طول اين مدت نيز ماليات را بدون تأخير 
داشته ايم و حتي در بيمه ها نيز تأخير نداشته ايم.  وي ابراز كرد: مديران 
اين شركت حقوق نجومي نداشته و همه چيز براساس بهره وري است، 
در شركت به مسائل ارزش��ي توجه ويژه اي مي شود و اينجا فقط توليد، 
اشتغال و اقتصاد مقاومتي مطرح است.  ابراهيمي خاطرنشان كرد: ما به 
دنبال سود عملياتي بوده و اهل معامله و دنبال سود غيركاري و شخصي 
نيستيم. وی با انتقاد از تعرفه 5درصدی برای واردات تراكتور، اين تصميم 

را عامل ورشكستگی اين صنعت در آينده نزديك عنوان كرد.

  نيترات وارد آب ۴ شهرستان اصفهان 
شده است  

به دليل بحران آب و خشكسالي شديد     اصفهان
حاكم بر استان در حال حاضر آب چهار 
شهرس�تان اصفه�ان آل�وده ب�ه نيترات يا ش�ور ش�ده اس�ت. 
معاون بهره برداري شركت آب و فاضاب اس��تان اصفهان با اعام اين 
خبر گفت: در حال حاضر در چهار شهرس��تان استان اصفهان به دليل 
اس��تفاده بيش از حد از آب هاي زيرزميني مردم به آب شور رسيدند و 
شاهد ورود نيترات به آب هستيم كه در اين شهرستان ها از دستگاه هاي 
آب شيرين كن  استفاده مي شود.  حسن غامي با بيان اينكه هم اكنون 
آب شهرهاي اردستان، جندق در خور و بيابانك، برف انبار داران و شهرضا 
آلوده به نيترات يا شور شناخته شده اس��ت گفت: در اين شهرستان ها 
تاش كرديم از دستگاه هاي آب شيرين كن استفاده كنيم.  وي در مورد 
اينكه آيا اين احتمال وجود دارد كه ديگر شهرس��تان ها هم دچار شور 
شدن آب يا آلوده به نيترات شود، ادامه داد: ديگر شهرستان ها هم اكنون 
دچار مشكات حاد نشدند و تاش كرديم از منابع كمكي استاندارد مثل 
استفاده از آب چاه هاي ارگان هاي دولتي مانند بهزيستي و شهرداري كه 
هنوز از سطح كيفي خوبي برخوردارند، استفاده كنيم.  غامي ابراز نمود: 
خشكسالي تأثيرات خود را روي منابع آب زيرزميني گذاشته است به 
طوري كه آب جديدي وارد سيستم نمي شود.  معاون بهره برداري شركت 
آب و فاضاب استان اصفهان اعام كرد: در شهر اصفهان از منابع محلي 
آب بسيار محدود استفاده مي ش��ود و اين موضوع كه اين آب ها با آب 
تصفيه خانه بابا شيخ علي مخلوط شود چشمگير نيست كه بتواند براي 
بهداشت آب مشكلي ايجاد كند.  وي اضافه كرد: استفاده از منابع محلي 
يكي از راهكارهايي است كه در مواقع بحراني از آن استفاده مي كنيم و در 
اصفهان منابع محلي خوبي داريم و سعي كرديم براي تأمين آب از اين 
منابع استفاده كنيم اما به دليل اينكه آب شهرستان اصفهان از تصفيه 

خانه بابا شيخ علي تأمين مي شود، جاي نگراني وجود ندارد. 

سواحل هرمزگان در برابر فرسايش خاك 
حفاظت مي شوند  

معاون آبخيزداري منابع طبيعي هرمزگان     هرمزگان
از اجراي برنامه آبخيزداري جهت حفاظت 
از سواحل در برابر فرسايش خاك در حوزه بوستانو پارسيان خبر داد. 
ابوالقاسم حسين پور گفت: فرس��ايش خاك باعث از بين رفتن اراضي 
ساحلي و خسارت به منازل و زيرساخت هاي روستايي در برخي مناطق 
استان نظير روستاي بوستانو گاوبندي از توابع پارسيان گرديده است. 

وي اضافه كرد: ايمن سازي روستا و حفاظت از اراضي ساحلي مذكور از 
طريق اجراي طرح آبخيزداري مشتمل بر احداث دايك حفاظتي ساحلي 
در دستور كار اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان قرار دارد.  
حسين پور تصريح كرد: پديده فرسايش سواحل باعث پيش روي دريا 
در خشكي و پديده رس��وب گذاري و ترسيب رسوبات حوزه هاي آبخيز 
باالدست در دريا باعث عقب نشيني آب در سواحل مي گردد، وي تبعات 
اين دو پديده را عاوه بر تخريب خاك و خس��ارت به تأسيسات مجاور 
دريا، موجب جابه جايي خط حريم دريا و مشكات مرتبط بر آن دانست.  
معاون آبخيزداري منابع طبيعي هرمزگان با اشاره به ضرورت تصويب 
قانون جامع حفاظت خاك گفت: برنامه آبخيزداري در ۳4 حوزه آبخيز 
سواحل، بنادر و جزاير در سطح 97۰ هزار هكتار تدوين گرديده است. 

 اجراي 5۴ پروژه محروميت زدايي 
در استان بوشهر  

فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر 
از اجراي54 پ�روژه محروميت زدايي با    بوشهر

مشاركت قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه در استان بوشهر خبر داد. 
سردارعلي رزمجو در آيين آغاز اجراي طرح هاي محروميت زدايي روستاي 
خورشهاب شهرستان تنگستان گفت: با اين ميزان اعتبار كه 6۰ ميليارد 
آن از قرارگاه پيش��رفت و آباداني س��پاه و 6۰ ميليارد ريال از استانداري 
بوشهر تأمين مي شود 54 طرح محروميت زدايي در اين دهستان ها به اجرا 
درمي آيد.  وي با اشاره به تصويب 12۰ ميليارد ريال براي اجراي اين پروژه ها 
بيان كرد: نيمي از اين اعتبارات توسط قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه و 
نيمي نيز توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط تأمين مي شود.  فرمانده سپاه 
امام صادق)ع( استان بوشهر اضافه كرد: كارشكني هاي دشمن كوچك ترين 
وقفه اي در رسيدگي به مناطق محروم و توسعه زيرساخت ها ايجاد نكرد 
و امروز با تأكيد و فرمان رهبر معظم انقاب ش��اهد محروميت زدايي در 
مناطق محروم هستيم.  رزمجو ادامه داد: طرح هاي محروميت  زدايي به 
سپاه پاس��داران به عنوان نهادي انقابي، مردم  دار و مردم يار و كمك يار 
دولت براي رفع مشكات مناطق محروم با همكاري و هماهنگي مسئوالن 

و مديران مختلف دستگاه هاي اجرايي واگذار شده است.

در حالي كه طي سال هاي اخير بارها خشكسالي به عنوان عامل نابودي 
محصوالت كش�اورزي از جمله خرماي صادراتي اعالم شده در ماه هاي 
اخير ميزان خسارت تحميلي آفت سوسك سرخرطومي به نخلستان ها 
در صدر قرار گرفته است. اتفاقي كه تهديد سازمان فائو مبني بر تبديل 
آفت سرخرطومي به چالشي جهاني را جدي تر كرده است. در شرايطي 
كه پس از گذشت دو دهه از ورود اين حش�ره ويرانگر به نخلستان هاي 

كشور، ممانعت تجاوز آن از سيستان و بلوچستان به حريم استان هاي 
ديگر جزو افتخارات سازمان جهاد كش�اورزي تلقي مي شد گزارشات 
اخير از جوالن سوسك سرخرطومي خرما در نخلستان هاي هرمزگان، 
بوشهر، كرمان و فارس حكايت دارد. در كنار نبود ساز وكار درست مقابله 
با اين آفت ويرانگ�ر، ورود پاجوش هاي آلوده و محصوالت كش�اورزي 
قاچاق به كش�ور ني�ز دامنه ش�يوع اين آفت را گس�ترش داده اس�ت. 

طي چن�د م�اه اخي�ر ع�ده اي از 
كارشناس�ان و مربي�ان بس�يج 
مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي 
اس�تان سيس�تان و بلوچستان با 
حضور در نقطه صفر مرزي ميرجاوه 
موفق به پاكسازي و نجات 10 هزار 
اصله درخت نخل از آلودگي به اين 
آفت شدند. اقدامي كه داوطلبانه 
و با همكاري نخلداران كشاورزان 

توانست به نتيجه مطلوبي برسد!

محمدرضا سوري

 مريم احمدي
   گزارش يك

88498441سرويس  شهرستان

 زنجان نيازمند توجه ويژه 
به گردشگري سالمت است  

به گردشگري سالمت در استان زنجان 
توجه نشده و با توجه به زيرساخت هاي    زنجان

موج�ود باي�د توج�ه وي�ژه ب�ه اي�ن بخ�ش ص�ورت بگي�رد. 
پرويز قزلباش رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان با عنوان كردن 
مطلب فوق گفت: به گردشگري سامت در استان زنجان توجه نشده و 
در استان يك شركت براي بحث گردشگري سامت وجود ندارد و اين 
خود يك ضعف است و گردشگري سامت كار مؤسسات درماني نيست 
چرا كه تخصص الزم را ندارند و بايد مؤسسات گردشگري وارد اين حوزه 
شوند.  وي ابراز كرد: زير ساخت هاي خوبي در حوزه درمان استان زنجان 
وجود دارد و بايد زير س��اخت هاي حوزه درمان در استان تقويت شود.  
وي افزود: در حوزه س��امت اقدامات ارزشمندي براي رفاه حال مردم 
انجام شده است و دولت به ارتقاي سامت مردم تأكيد زيادي دارد.  وي 
به تشكيل پرونده الكترونيكي سامت )سامانه سيب( در استان زنجان 
اشاره كرد و گفت: شهروندان زنجاني براي ثبت نام مي توانند به مراكز 
بهداشت مراجعه كنند و براي ثبت نام ش��هروندان زنجاني در سامانه 
سيب بيش از 61 پايگاه شهري و 57 مركز سامت روستايي و 447خانه 

بهداشت در استان پيش بيني شده است.


