
حادثه روستاي »شين آباد« در كمين مدارس 
 بخاري هاي غير استاندارد 

امسال هم در 40 درصد مدارس استفاده می شود 
باز هم فصل سرد سال فرا رسيد و سيستم گرمايشي غيراستاندارد 
مهمان دانش آم�وزان مناطق روس�تايي ماند. بع�د از حادثه تلخ 
روستاي »شين آباد« در استان آذربايجان غربي، قرار بر اين شده بود 
كه از سال 92 تا آغاز 96 تمامي بخاري هاي نفتي و گازي جمع آوري 
شوند. با اين حال زمستان سال تحصيلي 96 هم از راه رسيد و اين 
بخاري ها جمع آوري نش�دند. در اين خصوص چن�دي پيش وزير 
آموزش وپرورش اعالم كرده است كه بيش از 40 درصد كالس هاي 
درس هنوز از وسايل گرمايشي استاندارد برخوردار نشده اند. معضلي 
كه بيم آن مي رود امس�ال هم ش�عله هاي آتش در مدارس كشور 
بخصوص مناطق روستايي زبانه كش�د و حوادثي تلخ را رقم بزند. 

    
روز به روز دماي هوا كاسته مي شود و نياز به وسايل گرمايشي پررنگ تر 
مي شود. از بين تمام وس��ايل گرمايشي مورد اس��تفاده طي سال هاي 
گذشته بخاري هاي نفتي و گازي بيشترين آمار حوادث آتش سوزي را به 
خود اختصاص داده اند و هر ساله چندين نفر را به كام مرگ كشانده اند. 
حاال با اين ش��رايط همچنان اين وسايل گرمايش��ي غير استاندارد در 

سيستم آموزش و پرورش كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. 
بخاري هايي كه طي چند سال گذشته حوادث تلخي را براي دانش آموزان 
و خانواده هايشان رقم زده اس��ت. نمونه بارز آن نيز حادثه تلخ روستاي 
شين آباد است كه طي آتش گرفتن بخاري نفتي 29 دانش آموز دختر 
دچار حادثه شدند. از اين رو سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در 
س��ال 92 از حذف كامل بخاري هاي غير اس��تاندارد مدارس تا ابتداي 

سال 96 وعده داد. 
  بخاري ها همچنان مهمان مدارس

حاال فصل سرد سال آمده و هنوز پاي بخاري هاي نفتي و گازي از مدارس 
برچيده نشده است. در اين رابطه مجيد كيان پور، نماينده مردم دورود 
و ازنا ضمن درخواست رس��يدگي از مديران وزارت آموزش و پرورش در 
راستاي افزايش ايمني گرمايش مناطق سردسيري، مي گويد: »استفاده 
از بخاري نفتي در برخي از مدارس به ويژه در نقاط سردسيري مسئله اي 
ا س��ت كه در چند س��ال اخير حوادث تلخي را رقم زده است و ضرورت 
ايجاب مي كند تا قبل از شروع زمس��تان فكري اساسي براي گرمايش 

چنين مدارسي صورت گيرد.« 
عالوه بر استان لرس��تان، اردبيل هم اين روزها چهره زمستاني به خود 
گرفته و اغلب ش��هروندان را ملزم به اس��تفاده از تجهيزات گرمايش��ي 
و بخاري كرده اس��ت.  ب��ا اين حال خبرهايي در راس��تاي س��ر كالس 
درس رفتن تعداد زيادي از دانش آموز در هواي س��رد و بدون وس��يله 
گرمايشي منتشر شده اس��ت كه در اين رابطه احمد ناصري، مديركل 
آموزش وپرورش اردبيل از تجهيز مدارس به سيستم گرمايشي استاندارد 
طي روزهاي آينده خبر مي دهد.  همچنين در اس��تان قزوين هم تعداد 
بسياري از مدارس هنوز از بخاري هاي نفتي استفاده مي كنند، درحال 
حاضر به گفته احمد رمضان خاني بخش��دار مركزي آوج، 78مدرسه از 
روس��تاهاي اين بخش همچنان با بخاري نفتي گرم مي ش��ود. مرتضي 
كشاورز كلهر بخشدار طارم سفلي نيز از وجود 38 مدرسه روستايي ديگر 

در بخش طارم خبر مي دهد. 
  خطر آتش سوزي در كمين دانش آموزان

البته تعداد مدارسي كه هنوز از بخاري هاي نفتي و گازي استفاده مي كنند 
و هر لحظه امكان شعله ور شدن آنها وجود دارد، به همين چند مثال ختم 
نمي شود. همانطور كه وزير آموزش وپرورش اعالم كرده است هنوز بيش 
از 40 درصد مدارس كشور از سيستم گرمايشي مناسبي برخوردار نيستند 
و در معرض خطر آتش سوزي قرار دارند. در اين  خصوص الزم به ذكر است 
كه سال گذش��ته هم اخباري در خصوص آتش سوزي مدارس روستايي 
منتشر شده است. 6 دي ماه سال گذشته مدرسه روستاي سرابله منطقه 
قزانچي از توابع شهرستان كرمانشاه، 23 بهمن مدرسه روستاي »ميان 
گالل« خرم آباد و 17 اسفند سال 95 مدرسه مالك اشتر روستاي قودنه 
شهرستان كالله از توابع استان گلس��تان دچار حريق شدند. با اينكه در 
تمامي حوادث سال گذشته خوشبختانه هيچ دانش آموز و معلمي دچار 
حادثه نشده و اغلب اين حوادث در نبود دانش آموزان رخ داده، اما دليل 
همگي نقص فني و نشت نفت بخاري اعالم شده است. معضلي كه جان 
دانش آموزان را به شدت تهديد مي كند. از اين رو مسئوالن هرچه سريع تر 
بايد به وعده خود در خصوص اصالح سيس��تم گرمايشي مدارس جامه 
عمل بپوشانند، چراكه معلوم نيست امسال چه حوادث تلخي در كمين 
دانش آموزان باشد و آتش سوزي ها در زمان نبود دانش آموزان رخ دهد يا 

وقتي در كالس درس حضور دارند. 

ب�ا وج�ود اينك�ه 

محمدرضا سوري
   گزارش2

درحال حاضر بافت 
فرسوده موجود در 
مناطق شهري و روستايي كش�ور به شدت در 
مقابل حوادثي همچون زلزله و سيل آسيب پذير 
بوده و نيازمند نوسازي هستند، اما وجود مصالح 
ساختماني غيراستاندارد و ارزان قيمت و در كنار 
آن بي توجه�ي ب�ه اس�تانداردهاي ح�وزه 
ساخت وساز سبب شده تا حتي نوسازي واحدها 
نيز نتواند مش�كلي را در اي�ن زمينه حل كند 
موضوعي كه موجب شده تا روزگذشته رئيس 
س�ازمان نظام مهندس�ي اصفهان در حاشيه 
بازديد از بيستمين نمايشگاه جامع ساختمان 
اعالم كند: »استانداردهاي حوزه ساخت وساز 
توسط س�ازمان اس�تاندارد تعريف ش�ده اما 
بخش هايي در اين حوزه وج�ود دارد كه هنوز 
استانداردها را رعايت نمي كنند.« اين اظهارات 
درحالي اس�ت كه اس�تاندارد نب�ودن مصالح 
س�اختماني در برخي از اس�تان هاي كش�ور 
مشكالت موجود در اين زمينه را دوچندان كرده 
كه نياز است در اين زمينه چاره انديشي شود. 

    
فرسودگي و احتمال فرو ريختن بافت های فرسوده 
كه بارها نيز اتفاق افتاده است از جمله معضالتي 
اس��ت كه بايد به طور ويژه از س��وي مس��ئوالن 
مورد توجه قرار بگيرد.  درح��ال حاضر دوهزار و 
700محله به عنوان بافت فرسوده در سطح كشور 
شناسايي شده كه در اين مناطق 19 ميليون نفر 
زندگي مي كنند.  سخنگوي فراكسيون مديريت 
ش��هري  و روس��تايي مجلس در اين خصوص به 
»جوان« مي گويد: »طبق بررس��ي هاي به عمل 
آمده ه��م اكنون ح��دود 76 هزار هكت��ار بافت 
فرسوده در كشور وجود دارد كه به شدت نيازمند 
نوسازي هستند.« صديف بدري با اشاره به اينكه 

از اين ميزان سه هزار و 270 هكتار مربوط به شهر 
تهران است مي افزايد: »اين در حالي است كه هم 
اكنون 12 هزار هكتار بافت فرس��وده مربوط به 

كالن شهرها و مابقي به ساير شهرها تعلق دارد.«
  مشكالت پيش روي نوسازي بافت فرسوده 

به رغم عالقه مندي بسياري از افراد براي تخريب 
و نوسازي بافت هاي فرسوده اي كه درآن ساكن 
هستند، اما مشكالتي از جمله هزينه باالي مجوز، 
در كنار س��ختي هاي موجود ب��راي دريافت وام 
بافت فرس��وده موجب شده تا بس��ياري از افراد 
قيد اين موضوع مهم را بزنند.  عضو فراكس��يون 
مديريت شهري  و روستايي مجلس با تأييد اين 
موضوع مي گويد: »اين درحالي اس��ت كه طبق 
برنامه هاي چهارم و پنجم توس��عه، دولت سهم 
بااليي در  اي��ن زمينه دارد ك��ه دراين خصوص 
هيچ اقدام جدي صورت نگرفته و منابعي هم به 
ش��هرداري ها تخصيص نيافت، و اين بي توجهي 

سبب ش��د تا از س��ال 84 تا 94 تنها 17 درصد 
بافت هاي فرسوده نوسازي شود كه اين مهم  نشان 
مي دهد با برنامه پنجم توسعه فاصله بسيار دارد.« 
بدري با اشاره به بي توجهي بانك هاي عامل براي 
پرداخت وام نوس��ازي مي افزايد: »براي نوسازي 
بافت فرسوده وام هاي 50 ميليون توماني براي هر 
واحد با سودكم ارائه مي شود كه دريافت سود آن 
نيز بين دولت و شوراي شهر و شهرداري تقسيم 
ش��ده تا هر يك 9 درصد اين س��ود را به بانك ها 
پرداخت كنند، با اين وجود سنگ اندازي برخي از 

بانك ها مانع براي اجراي اين مهم شده است.«
  بي توجهي به استاندارد سازي و ساخت وساز

با توجه به تدوين اين اصول از س��وي س��ازمان 
استاندارد كش��ور، اما در حال حاضر بخش هايي 
در اين حوزه وجود دارند كه استانداردهاي تعريف 
شده را رعايت نمي كنند.  علي عموشاهي رئيس 
سازمان نظام مهندسي اصفهان با اشاره به اينكه 

تا رسيدن به استانداردهاي جهاني فاصله زيادي 
داريم مي گويد: »استانداردهاي حوزه ساخت وساز 
توسط س��ازمان اس��تاندارد تعريف و در برخي 
بخش ها نيز اجرايي ش��ده اس��ت، ب��ا اين وجود 
هنوز بخش هايي در اين حوزه وجود دارد كه اين 

استانداردها را رعايت نمي كنند.« 
در كنار اين مهم، توليد برخي مصالح ساختماني 
غير استاندارد در برخي از اس��تان هاي كشور از 
جمله مشكالتي است كه به شدت ساخت وساز در 
كش��ور را تهديد مي كند.  در حالي كه چند سال 
قبل، مسئول پيگيري استاندارد مصالح ساختماني 
در موسسه استاندارد كشور از شناسايي 30 واحد 
توليد كننده مصالح تقلبي در 17 استان كشور و 
معرفي آنها به مراجع قضايي خبر داد، اما بررسي ها 
نش��ان مي دهد اين موضوع هنوز هم در برخي از 
استان هاي كش��ور ادامه دارد كه به عنوان مثال 
مي توان از فعاليت 73 درصد واحدهاي توليدي 
يا خدماتي مصالح س��اختماني غير استاندارد در 

استان كهگيلويه و  بويراحمد نام برد. 
 معاون فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كهگيلويه و بويراحمد با تأييد اين موضوع مي گويد: 
»طبق بازديدهاي كارگ��روه مصالح و تجهيزات 
صنعت س��اخت اس��تان از 129 مورد واحدهاي 
فعال در زمينه توليد مصالح س��اختماني، معادل 
73 درصد توليدات آنها غيراس��تاندارد اس��ت.« 
سيدانتظام س��همگين مي افزايد: »همچنين از 
9 واحد توليدي بتن آماده در اس��تان پنج واحد 
معادل 5/55 درصد فاقد مجوز استاندارد هستند، 
و از 61 واحد فعال ش��ن و ماسه، 38 مورد معادل 
62 درصد غيراستاندارد هس��تند.« اين درحالي 
است كه به گفته وي بسياري ازواحدهاي توليدي 
ازقبيل تيرچ��ه و بلوك و موزايي��ك نيزدرزمينه 
توليدات مصالح اس��تاندارد با مشكالت بسياري 

دست در گريبانند. 

   چهارمحال و بختياري: كارش��ناس مس��ئول مديريت شيالت و 
آبزيان جهادكشاورزي اس��تان گفت: تاكنون 11 هزار تن ماهي سردابي 
در مزارع پرورش شيالت استان توليد و روانه بازار مصرف شده است. رضا 
احمدي افزود: اين ميزان توليد هزار و 100 ميليارد ريال براي بهره برداران 
درآمدزايي داشته است. وي ادامه داد: آموزش به موقع بهره برداران، حمايت 
مستقيم دولت با پرداخت تسهيالت، رونق بازار خارجي و افزايش مصرف 
ماهيان سردآبي از مهم ترين داليل افزايش 10 درصدي توليد اين محصول 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است. هم اكنون دوهزار نفر بصورت 

مستقيم در 400 مزرعه پرورش ماهي فعال استان مشغول كار هستند. 
   اردبيل: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: فاز نخست احداث 
شهرك صنعتي هشجين در مساحت 5 هكتار و در فاز دوم 9 هكتار در 
منطقه دوزلر اين شهر اجرا خواهد شد. اين ناحيه صنعتي پس از اجرايي 
شدن مي تواند سدي در برابر مهاجرت اهالي اين منطقه به شهرهاي بزرگ 
باشد و از فعاليت سرمايه گذاران در اين ناحيه صنعتي از بيكاري در اين 
شهر جلوگيري خواهد كرد. علي يزداني افزود: يكي از برنامه هاي سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك هاي صنعتي ايران فراهم كردن 
زيرساخت هاي الزم براي توسعه صنعت اس��ت و معافيت هاي مالياتي 
چندين ساله، فراهم كردن زيرساخت هاي الزم، تسهيالت كم بهره و ساير 

مشوق ها از جمله مزيت هاي سرمايه گذاري در اين شهرك است. 
   سمنان: صنايع معدني در استان س��منان براي 13هزار و 500 نفر 
شغل ايجاد كرده است. رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
س��منان با اعالم اين خبر گفت: 30 درصد صنايع اين اس��تان، معدني 
هستند. بهروز اس��ودي از توليد س��االنه 23ميليون تن مواد معدني در 
معادن استان سمنان خبر داد و افزود: اين استان با بيش از 560 معدن از 
لحاظ تعداد، رتبه پنجم و از نظر ميزان استخراج مواد معدني رتبه ششم 
كشور را داراست. دبير شوراي معادن استان سمنان ادامه داد: سمنان در 
توليد گچ، سلستين و زئوليت رتبه اول، در توليد سولفات سديم، رتبه دوم 
و در معادن ذغال سنگ و توليد كروميت رتبه سوم كشور را دارد. استان 

سمنان داراي بيش از 550 ميليون تن ذخيره قطعي معدني است. 
   كرمانشاه: مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان كرمانشاه 
از انجام طرح هاي ويژه با هدف تأمين ايمني زائران اربعين امسال خبرداد 
و گفت: مرز خسروي آماده پذيرايي از 500 هزار زائر اربعين است. بهمن  
خسرواني افزود: براساس تقسيم بندي انجام شده در مركز، در ايام اربعين 
امسال 500 هزار تن از زائران هفت استان كشور از مرز رسمي خسروي 
عازم كربالي معلي مي ش��وند و به همين دليل تمهيدات ويژه اي براي 
بهسازي و تأمين تجهيزات اين مرز انجام  ش��ده است. وي عنوان كرد: 
90 چشمه سرويس بهداشتي در پايانه مرزي خسروي با اعتبار 15هزار 
ميليون ريال با هدف حفظ بهداشت زائران تأسيس  شده است. همچنين 
تعداد گيت هاي عبورومرور پايانه مرزي خسروي از 24 كاربر به 58 كاربر 

افزايش  يافته است. 
   قزوين: مدير جهادكشاورزي شهرستان آبيك گفت: ساالنه 59 هزار 
و 307 كيلوگرم عسل در زنبورستان هاي اين شهرستان توليد مي شود. 
بيژن لطفي ادامه داد: بر اساس آخرين سرش��ماري انجام شده در سال 
گذش��ته 11 هزار و 239 كلني زنبور عس��ل، 59 هزار و 307 كيلوگرم 
عسل و يك هزار و 114 كيلوگرم موم در اين شهرستان توليد مي شود. 
به گفته وي 153 نفر زنبوردار اعم از بومي و مهاجر در امر توليد عسل در 
اين شهرستان فعاليت دارند. لطفي ادامه داد: همزمان با آغاز سرشماري 
زنبورس��تان هاي كل كش��ور، آمارگيري از كلني هاي زنبور عس��ل در 
سال جاري در اين شهرس��تان نيز آغاز شده كه به مدت پنج روز توسط 

كارشناسان مروج پهنه انجام مي شود. 

بحث آبياري سبزيجات با فاضالب خام و آب هاي 
آلوده موضوعي است كه طي سال هاي اخير بارها 
در دستور كار مسئوالن اس��تاني و كشوري قرار 
گرفته و هر بار پس از تمرك��ز چند ماهه اعضاي 
ش��وراها، نمايندگان مجلس، مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت، اتحاديه سبزي كاران و 
جهاد كشاورزي به انجام اقداماتي چون ممنوعيت 
برداشت محصول يا امحاي آنها به عنوان راهكار 
مقابله با اين معضل ختم ش��ده است! راهكاري 
كه نه تنها نتوانسته تهديد سالمت شهروندان را 
خنثي كند بلكه معيشت كشاورزان و سبزي كاران 
را با مش��كالت فراوان گره زده است. در شرايطي 
اخبار مربوط به آبياري مزارع استان هاي كرمانشاه 
و همدان و ايالم به فاضالب خام يكبار ديگر س��ر 
باز كرده كه مسئوالن كشور مدعي انجام اقداماتي 
براي توس��عه صادرات س��بزي و صيفي جات به 
كشورهاي مختلف دنيا شده اند! اما آيا بازار داخلي 

و خارجي، پذيراي سبزي آلوده خواهد بود؟! 
   آلودگي در اكثر استان ها ريشه دواند 

با علني ش��دن بحث آلودگي مزارع س��بزيجات 
جنوب پايتخت و اطالع مستقيم مسئوالن كشور 
از معضل آبياري مزارع صيفي و سبزي با آب آلوده 
و تبعات اجتماعي و اقتصادي آن انتظار مي رفت 

براي رفع اين مش��كل كه در اس��تان هاي ديگر 
سبقه طوالني تري داشت، اقدامات سريع و عملي 
انجام شود و براي هميشه بساط خبرهاي ناگوار 
در خصوص اين تهديد از استان ها برچيده شود. 
اما متأس��فانه اين موضوع به رغم تمام اهميتش 
در اولويت قرار نگرفت و اخيراً در كنار نام تهران، 
اصفه��ان، چهارمح��ال و بختي��اري، لرس��تان، 
خوزستان، و ايالم نام استان همدان و كرمانشاه 
هم به عنوان ديگر توليدكنندگان سبزيجات آلوده 

به فاضالب، اضافه شده است. 
درحال حاضر بيش از يك س��وم از مزارع سبزي 
اس��تان همدان با فاضالب تغذيه مي شود. مزارع 
سبزي كاري حاش��يه رودخانه كشف رود مشهد 
هم سال هاست بستر فاضالب هاي خام و شهري 
شده، س��بزي كاري هاي حاشيه رودخانه قره سو 
در محدوده اس��تان اي��الم كه عن��وان غيرمجاز 
بر پيشاني ش��ان نشس��ته نيز سال هاست صدها 
تن س��بزي آلوده به مواد فاضالب��ي را روانه بازار 
مصرف مي كنند، ساكنان استان هاي چهارمحال 
و بختياري و اصفه��ان هم مدت هاس��ت با انواع 
بيماري ه��اي گوارش��ي ناش��ي از اس��تفاده از 
سبزيجات آلوده توليدي ش��ان دست و پنجه نرم 
مي كنند، هرمزگان و خوزس��تان ه��م به عنوان 

مهم ترين تولي��د كنندگان س��بزي صادراتي به 
روس��يه از اخبار مربوط به آبياري مزارع سبزي و 
صيفي با آب هاي آل��وده در امان نمانده اند و حاال 
مدتي است جوالن اين معضل در استان كرمانشاه 
گزارش شده است. آن هم در شرايطي كه نام اين 
استان در بين صادر كنندگان سبزي و صيفي به 
قطر، عمان و اوكراين جا گرفته است! كشت سبزي 
در بستر رودخانه قره سو در استان كرمانشاه كه به 
پساب صنعتي و فاضالب هاي خانگي آلوده شده 
مدت هاست سالمت س��اكنان اين استان را هم 

نشانه گرفته است. 
  صادرات سبزي به نقطه اوج نمي رسد !

اگر چه صادرات سبزي و صيفي ايران به كشورهاي 
روس��يه، قطر و عمان اقدامي نوپا براي توس��عه 
صادرات غير نفتي ايران محس��وب مي ش��ود كه 
به رغم مدت زمان كوتاه توانس��ته بخشي از بازار 
مصرف اين كش��ورها را به خ��ود اختصاص دهد 
اما با توجه به ش��رايط رو به رش��د آبي��اري مزارع 
س��بزي و صيفي با فاضالب و آب ه��اي آلوده در 
كنار مش��كالتي چون نبود بسته بندي و سيستم 
حمل ونقل نمي توان به افزايش بيشتر صادرات اين 
محصوالت اميدوار بود! درحالي كه سال گذشته 
سرگئي كوزلو عضو هيئت روسي و رئيس شوراي 

س��بزيجات روس��يه اعالم كرد كه ميزان واردات 
سبزي ايران به اين كشور از افزايش 70 درصدي 
برخوردار بوده و طبق گزارشات اين سبزيجات غالباً 
از استان هاي خوزستان، هرمزگان و كرمانشاه به 
روسيه صادر شده است، مسئوالن اين استان ها از 
برچيده شدن سبزي از سفره مردم به دليل آلودگي 
به فاضالب خبر مي دهند! وقتي بازار داخلي به رقم 
تمام نيازش اين محصول را پس مي زند نمي توان 
انتظار داشت كش��وري چون روس��يه )به عنوان 
مهم ترين مشتري محصوالت كشاورزي ايران( كه 
محصوالت خوراكي وارداتي اش را از صدها غربال 
آزمايش��ي مي گذراند با اطالع از احتمال آلودگي 
سبزيجات به مواد آالينده موجود در فاضالب هاي 
خام همچنان به واردات اين نوع محصوالت از ايران 
راغب بماند. ناگفته نماند كه سال 92 بحث توليد 
سبزيجات سالم در خوزستان براي صدور به روسيه 
هم مطرح شد و قرار بود محصوالت كشاورزي سالم 
و ارگانيك خوزستان به دليل كيفيت توليد در سبد 
صادرات قرار بگيرد اما چندي بعد به دليل افزايش 
هنگفت هزينه هاي جانبي محصوالت سالم اين 
اقدام هم در نيمه راه معلق ماند. حاال بماند كه براي 
توليد اين نوع محصوالت در بازار مصرف داخلي 

هيچ تصميمي اتخاذ نشد. 
  برنامه هاي مسئوالن چيست؟!

پس از مدت ه��ا ان��كار و تكذيب باالخره س��ال 
گذش��ته مس��ئوالن وزارت بهداش��ت به عنوان 
متولي امر س��المت در كش��ور به آلودگي مزارع 
سبزي و صيفي برخي اس��تان ها به فاضالب خام 
اذعان كردند و مقرر شد براي جلوگيري از تهديد 
سالمت شهروندان در اسرع وقت وارد عمل شوند. 
محمود نبوي، معاون مركز مديريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداش��ت برخورد با مزارع س��بزي 
و صيفي كه با فاضالب و پس��اب غيراس��تاندارد 
آبياري مي شوند را يكي از برنامه هاي جدي وزارت 
بهداش��ت اعالم كرد. موضوعي كه ب��ا اظهارات 
غالمرضا شقاقي، رئيس اداره آب و فاضالب وزارت 
بهداشت مبني بر كاهش مزارع سبزي و صيفي كه 
با فاضالب و پساب غيراستاندارد آبياري مي شوند 
قوت گرفت اما حاال با گذشت بيش از يك سال از 
اين وعده نه تنها از فعاليت اين مزارع كاسته نشده 
اس��ت بلكه بر ميزان س��بزي كاران غير مجاز در 
حاشيه رودخانه هاي آلوده در استان هاي مختلف 
هم افزوده شده است. اين درحالي است كه ادامه 
اين روند زنگ هشداري براي شيوع بيماري هايي 

چون وبا در كشور را به صدا در آورده است. 
گويا وزارتخانه هاي بهداش��ت، جهاد كشاورزي 
و نيرو و س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت هنوز 
حساسيت آبياري زمين هاي كشاورزي با فاضالب 
را درك نكرده اند كه در كنار وس��عت زمين هاي 
آلوده پايتخت روز به روز بر ميزان توليد سبزيجات 
آلوده در استان ها نيز افزوده مي شود. ضمن اينكه 
بحث ايجاد تصفيه خانه ه��ای فاضالب به عنوان 
يكي از الزام��ات مقابله با اي��ن معضل همچنان 

مغفول مانده است.
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 آبياري مزارع سبزي با فاضالب
 تهدید سالمت شهروندان، مانع افزایش صادرات

آلودگي سبزيجات به مواد فاضالبي از اصفهان، چهارمحال و همدان، به هرمزگان و كرمانشاه رسيد

معرفی 30توليدكننده مصالح ساختمانی غيراستاندارد 17 استان به مراجع قضايی
 درحال حاضر از 129 مورد واحد فعال در زمينه توليد مصالح ساختماني در استان كهگيلويه و بوير احمد

 73 درصد توليدات آنها غيراستاندارد است

طي دوس�ه س�ال اخير صادرات س�بزي و صيفي جات از اس�تان هاي 
خوزس�تان، چهارمحال وبختياري، هرمزگان و اصفهان به كشورهاي 
روس�يه، اوكراين، قطر و عمان به عن�وان يك�ي از ظرفيت  هاي بالقوه 
كشور در توسعه صادرات غيرنفتي در دستور كار مسئوالن اقتصادي 
كش�ور قرار گرفته و با پياده س�ازي راهبردهاي افزايش صادرات اين 

نوع محصوالت، ميزان سبزيجات صادراتي با رشد چشمگيري روبه رو 
شده است. اما اين در حالی اس�ت كه طی ماه هاي اخير انتشار اخباري 
متعددي از آبياري مزارع كشت س�بزي با فاضالب خام و آب آلوده در 
استان هاي توليد كننده عالوه بر تهديد سالمت هموطنان، احتمال افت 
ارزآوري حاصل از صادرات سبزي و صيفي كشور را تقويت كرده است. 

ميترا شهبازي

مريم احمدي
   گزارش يك

 اجراي محدودیت ساخت وساز 
در حریم گسل هاي شهر مشهد   

رئي�س مركز تحقيق�ات راه مس�كن و    خراسان رضوي 
شهرسازي وزارت راه  و شهرسازي مشهد 
از اجراي محدوديت ساخت وساز در حريم گسل هاي مشهد خبر داد. 
محم��د ش��كرچي زاده در اين باره گف��ت: در آيين نام��ه 2800 طراحي 
ساختمان ها براي زلزله محدوديت هايي براي ساخت وساز ساختمان هاي با 
اهميت بسيار زياد مانند مدرسه، بيمارستان و برج ها در حريم گسل ها قرار 
داديم. وي افزود: اگر ساختمان هاي مهم روي گسل ساخته شوند، در زمان 
بروز حادثه مي تواند خسارات جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد و جان 
شهروندان را به خطر بيندازد. شكرچي زاده ادامه داد: ميزان ساخت وساز در 
شهر مشهد نسبت به متوسط شهرهاي ديگر بيشتر است كه اين دقت ها 
در شناسايي گسل ها مي تواند از خسارات مالي و جاني شهروندان و زائران 
حرم مطهر رضوي جلوگيري نمايد. الزم به ذكر است كه اعمال محدوديت 
ساخت وساز در حريم گسل ها در شهر تهران اجرايي شده و مديريت شوراي 
عالي معماري و شهرسازي براي مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي 
مصوب كرده است تا اين طرح در كالن شهرها از جمله مشهد اجرايي شود. 

 توسعه 670 هكتاري باغات انار 
در سيستان و بلوچستان

مديرجهاد كش�اورزي شهرس�تان     سيستان و  بلوچستان
خاش از توسعه 670 هكتاري باغات 

انار شهرستان خاش خبر داد. 
امان اهلل طوقي با اش��اره به اينك��ه در حال حاضر 450 هكت��ار از باغات 
انار شهرس��تان بارور و 220 هكتار غيربارور هس��تند، گفت: بر اساس 
پيش بيني هاي انجام شده، قرار است تا يك ماه آينده چهار هزار و 500تن 
انار در خاش برداش��ت شود.  مديرجهاد كش��اورزي شهرستان خاش با 
اشاره به اينكه در اين شهرس��تان زمينه توليد انواعي از انار فراهم است، 
مي افزايد: در اين منطقه از انواع انار از نوع كياني، گالبي، ملس، س��اوه، 
شيش��ه گپ فردوس و رقم بومي مير يحيايي برداشت و به بازار مصرف 
استان عرضه می ش��ود. طوقي ادامه داد: شهرستان خاش به دليل تنوع 
محصوالت توليدي از قطب هاي مهم توليد كشاورزي در استان سيستان 
و بلوچستان محسوب مي شود. مدير جهاد كشاورزي شهرستان خاش 
گفت: وجود بيش از چهل هزار هكتار اراضي كش��اورزي باغي و زراعي 
و توليد س��االنه افزون بر 150 ه��زار تن محصول اين شهرس��تان را به 
قطب مهم توليد محصوالت كشاورزي تبديل كرده است. طوقي افزود: 
شهرستان خاش با بيش از يك هزار واحد گلخانه، رتبه نخست را از نظر 
تعداد گلخانه و ميزان توليد محصوالت گلخانه اي در سيستان و بلوچستان 
دارد. مديرجهادكشاورزي خاش با اشاره به اراضي نخيالت اين شهرستان 
نيز گفت: سطح زير كشت نخيالت اين شهرس��تان بيش از هفت هزار 
هكتار اس��ت. طوقي ادامه داد: منطقه مرزي روتك خاش داراي بيش از 
شش هزار هكتار نخل است كه عمده آن به صورت ديم بوده و از كيفيت 
بسيار مناسب براي نگهداري و بس��ته بندي برخوردار است كه عالوه بر 
مصرف داخلي به كشورهاي پاكس��تان، افغانستان و حوزه خليج فارس 
صادر مي شود. حاال با توسعه توليد انار، اين استان به لحاظ اشتغال زايي و 

كشاورزي از اهميت بااليي در كشور بهره مند شده است. 

8000 تن »به« از باغات نطنز برداشت مي شود 
مدير جهاد كشاورزي شهرستان نطنز     اصفهان
از ش�روع فصل برداش�ت به از باغات 

شهرستان نطنز خبرداد. 
عبدالرضا مهدي بادي با اشاره به اينكه برداشت محصول به از 700 هكتار 
از باغات شهرستان نطنز آغاز شده و پيش بيني مي شود حدود 8 هزار تن 
به از اين باغات برداشت شود، گفت: امسال به طور متوسط حدود 10 الي 
12 تن به از هر هكتار برداشت خواهد شد كه در مجموع بيش از 8 هزار 
تن از اين محصول روانه بازار مي شود كه همين ميزان برداشت نطنز را به 
يكي از قطب هاي توليد به در منطقه تبديل كرده است. وي افزود: علت 
افزايش ميزان برداشت اين محصول نس��بت به سال هاي قبل، كنترل 
س��رمازدگي، گرمازدگي و آفت آتشك است. خوش��بختانه اين آفت با 
تعامل ميان كشاورزان و كارشناسان جهاد كشاورزي مهار شده است كه 
اين موضوع سبب افزايش برداشت اين محصول شده است. مهدي بادي 
ادامه داد: نژاد محصولي كه در شهرستان نطنز به صورت عمده تر از بقيه 

كشت مي شود، از نژاد اصفهاني است كه بهترين نژاد به است. 

 خطوط ترانزیت ریلي در گيالن 
2 ماه دیگرآغاز به كار مي كند 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     گيالن
استان گيالن از فعاليت خطوط ترانزيت 

ريلي تا دو ماه آينده در اين استان خبر داد. 
فرهاد دلق پوش با بيان اينكه راه اندازي خطوط ترانزيت ريلي به توسعه 
تجارت و صادرات استان گيالن كمك چشمگيري مي كند گفت: درحال 
حاضر محصوالت متعددي در گيالن توليد مي ش��ود و راه اندازي اين 
خطوط فرصتي خوبي براي افزايش حجم صادرات استان به كشورهاي 
همسايه است. وي با اشاره به ظرفيت هاي ذاتي و تاريخي استان گيالن در 
زمينه تهيه مواد اوليه و بافت فرش ابريشم گفت: با توجه به ظرفيت هاي 
مطلوب اين اس��تان در اين صنعت مي توان گيالن را به عنوان پايلوت 
كشوري در اين حوزه معرفي كرد. دلق پوش با تأكيد بر حمايت و توسعه 
از محصوالت توليدي چاي، برنج و ابريش��م در استان گيالن ادامه داد: 
پيشينه تاريخي استان گيالن بيانگر فعاليت گسترده مردم اين استان در 
توليد پيله ابريشم و نوغانداري است و گيالن در  اين اقدام نسبت به ساير 
استان هاي كشور پيشتاز بوده است. وي توليد ابريشم و توسعه صنايع 
ابريشمي را يكي از اولويت هاي ايجاد اشتغال در استان گيالن عنوان كرد 
و گفت: توسعه نوغانداري عاملي مؤثر در توسعه صادرات و گيالن است. 
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