
   البرز: رئيس پژوهش��كده س��امانه هاي حمل و نقل فضايي وزارت 
ارتباطات از موفقيت ارسال سامانه بالن بحران در شعاع ۴۰ كيلومتري 
به آسمان خبر داد. رحيم احساني گفت: به دليل بحران هاي پيش آمده 
در راستاي كنترل و مديريت بحران در كشور، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات كه از سال گذشته چند بالن ارتباطي با هدف تأمين ارتباطات 
در حوادثي چون زلزله، سيل و... عملياتي كرده است و امروز نيز نمونه 

تكميل شده ديگري را با موفقيت تست كرد. 
   مازن�دران: مديرعامل جمعيت هالل احمر مازندران با بيان اينكه 
۱۰ شهر استان درگير برف و كوالك اس��ت از امدادرساني به 2 هزار و 
۱۷۶ حادثه ديده در استان خبر داد. مجتبي اكبري افزود: امدادرساني 
توس��ط نيروهاي هالل احمر در محورهاي گلوگاه به دامغان، ساري به 
سمنان، سوادكوه، هراز، كندوان، نوشهر به كجور، كالردشت، تنكابن، 
هزار جريب نكا و جنت رودبار رامسر انجام شده است. وي شمار جمعيت 
امدادرساني شده را ۵۴۴ خانوار به تعداد 2 هزار و ۱۷۶ نفر اعالم كرد و 

گفت: همچنين ۱۳۶ نفر اسكان موقت داده شدند. 
  بوش�هر: بزرگراه گناوه به ديلم با حضور وزير راه و شهرس��ازي به 
بهره برداري رس��يد. مدير كل راه و شهرسازي استان بوشهر گفت: اين 
بزرگراه ۶۱ كيلومتري در مدت سه سال اجرا شده است. فرزاد رستمي 
افزود: براي اجراي اين طرح ۱2۶ ميليارد تومان هزينه شده است. بزرگراه 
گناوه به ديلم از مس��يرهاي پرتردد و پرترافيك استان بوشهر است كه 
تاكنون شاهد حوادث رانندگي بي شمار بوده اس��ت. اجراي اين طرح 

ضمن كاهش ترافيك مسير، بسياري از حوادث را كاهش مي دهد. 
   كرمانشاه: استاندار كرمانش��اه در حاشيه بازديد از روستاهاي مناطق 
زلزله زده س��رپل ذهاب و گيالنغرب و رس��يدگي به مس��ائل و مشكالت 
زلزله زدگان گفت: هم اكنون 2۰ هزار تن آهن آالت با قيمت هر كيلوگرم ۳ 
هزار تومان بين مناطق زلزله زده در حال توزيع است كه يك هزار تا يك هزار و 
۵۰۰ تومان با قيمت بازار اختالف دارد و اين در راستاي حمايت از لزله زدگان 
انجام مي شود. هوشنگ بازوند افزود: با توجه به گزارش هاي بنياد مسكن 

انقالب اسالمي، روند بازسازي در روستاهاي زلزله زده رو به اتمام است. 
  زنجان: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: 
در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد تجهيزات سنگين برق در زنجان ايجاد 
شده ولي اس��تان زنجان در حوزه الكترونيك فعاليت چنداني ندارد و 
مهم ترين توليدات استان در حوزه برق ش��امل انواع سيم و كابل فشار 
قوي، ترانسفورماتور، كنتور هوشمند، كليد فشار قوي و. . . است. ناصر 
فغفوري افزود: ورق هسته، مفتول مسي و گرانول بيشترين مواد اوليه اي 
است كه در صنعت برق استان استفاده مي شود كه ورق هسته به صورت 
وارداتي به دست توليدكننده مي رسد و مفتول مس و گرانول در داخل 

كشور توليد شده و نيازي به واردات آن وجود ندارد.

هزار كيلومتر ش��بكه ريلي طي دو سال اخير در 
كشور افتتاح شده است. خبر مسرت بخشي كه 
حكايت از توس��عه روز افزون زيرساخت ها حمل 
و نقلي بخصوص شبكه ريلي در كشور را دارد. در 
اين راستا بر اساس گفته متوليان قرار است تمام 
استان هاي كشور به ش��بكه ريلي متصل شوند 
و جابه جايي مس��افران و حمل كاال از هرنقطه از 
كشور به نقطه اي ديگر تسهيل و تسريع شود. در 
اين رابطه معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
ضرورت اتصال تمام استان هاي كشور به شبكه 
ريلي سراسري مي گويد: »عمليات اجرايي پروژه 
اتصال چهار مركز استان بوشهر به خط ريلي در 
سال جاري آغاز شده اس��ت« گفته مي شود كه 
بوشهر بيست و دومين مركز استان كشور است 
كه به خط ريلي سراسري متصل مي شود. خيراهلل 
خادمي مي افزايد: »بر اساس برنامه ريزي صورت 

گرفته قرار است شبكه ريلي ايران به خط راه آهن 
افغانستان هم متصل شود.« مديرعامل شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با 
اشاره به آغاز عمليات ساخت قطعه ۱۰ راه آهن 
بوشهر به شيراز به طول 2۵ كيلومتر بيان مي كند: 
»مسير ريلي ش��مال به جنوب به بوشهر متصل 
مي شود و در مركز كشور به اصفهان و شيراز وصل 
خواهد شد.« اين اتفاق با توجه به رونق صنايعي 
چون فوالدس��ازي در اس��تان اصفهان مي تواند 
كمك بزرگي در راستاي جابه جايي كاالهاي توليد 
شده و صادرات آنها باش��د. وي با اشاره به اجراي 
اين طرح اقتصادي مي افزايد: »اين پروژه با كمك 
اس��تاندار و نمايندگان استان در مجلس اجرايي 
شده چرا كه همه اعتباراتي كه سال قبل در بودجه 
براي نمايندگان پيش بيني شده بود به اين مهم 
تخصيص دادند.« بر اساس گفته اين مقام مسئول 

اعتبار اين بخش از 2۵ ميلي��ارد تومان به ۱۰۰ 
ميليارد تومان افزايش يافته است. 

   صرفه جويي 570 ميليون دالر با حمل و نقل ريلي
با توجه به توسعه هزار كيلومتري شبكه ريلي طي 
دو سال اخير، مديرعامل ش��ركت راه آهن از ايجاد 
فرصتي براي انتقال ۳۰ ميليارد تن بار در ش��بكه 
ريلي استان هاي كش��ور خبر مي دهد و مي گويد: 
»شبكه كنوني ريلي كشور امكان انتقال ۳۰ ميليارد 
تن بار را دارد كه در صورت تحقق اين جابه جايي در 
كشور و با قيمت هاي فعلي حامل هاي انرژي، ساالنه 
۷۵۰ ميليون دالر صرفه جويي س��وخت خواهيم 
داشت.« سعيد محمدزاده مي افزايد: »ساالنه يك 
ميليارد نفر- سفر حومه اي در تهران انجام مي شود 
كه ۴۰ درصد اين سفرها در كريدورهايي است كه 
ريل داريم و ۳۰ درص��د خودروهاي ورودي تهران 
مربوط به مناطق و شهرهاي حومه اي هستند كه 

اگر اين تعداد جابه جايي جاده اي با ريل انجام شود، 
هم هواي پاك خواهيم داش��ت و هم از تصادفات 
جاده اي در اطراف شهرهاي بزرگ كم مي شود.« اين 
مهم عالوه بر شهر تهران مي تواند در كالنشهرهاي 
ديگري همچون مشهد، تبريز و اصفهان هم صورت 
بگيرد و از حجم آلودگي ه��واي آن مناطق هم تا 
ميزان قابل توجهي بكاهد.  گفته مي شود كه طي ۱۰ 
سال اخير 2 هزار كيلومتر شبكه ريلي افتتاح شده  كه 
هزار كيلومتر آن مربوط به دو سال اخير است. اين 
موضوع خود نشان دهنده افزايش سرعت توسعه اي 
شبكه حمل و نقل ريلي است. الزم به ذكر است با 
وجود اين 2 هزار كيلومتر ش��بكه ريلي مي توان از 
طريق مرزهاي ميرجاوه، س��رخس، اينچه برون، 
اميرآباد، تركيه، آذربايجان، عراق و. . . ۷2 ميليون تن 
بار را به واسطه ريل صادر و وارد كرد. همين موضوع 
عالوه بر كمك به اقتصاد هر استان، ظرفيتي بزرگ 
براي توسعه صنايعي همچون فوالدسازي و فعاليت 

هرچه بهتر و بيشتر معادن است. 
   رونق اقتصادي با توسعه شبكه ريلي استان ها

در كنار مزاياي مهم حمل و نقل صنعتي ش��بكه 
ريلي، مزيت ديگري كه براي اين ش��بكه در نظر 
گرفته مي شود، بحث توس��عه گردشگري است. 
در اين خصوص مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري گيالن با اش��اره به ضرورت 
افتتاح خط ريلي راه آهن رش��ت – قزوين تأكيد 
مي كند: »اين بهره برداري تحولي در گردشگري 
اس��تان به حس��اب مي آيد و مي تواند ب��ه عنوان 
زيرس��اختي مهم براي رفع معضل ترافيكي اين 
استان شناخته شود.«  شهرود امير انتخابي ادامه 
مي دهد: »با افتتاح رسمي پروژه ياد شده معضل 
ترافيك به حد مطلوبي كاهش يافته و ورود مسافر از 
طريق قطار مسافربري بر رونق گردشگري نيز تأثير 
بسزايي خواهد داشت.« البته توسعه گردشگري 
شمال كش��ور با افتتاح اين خط ريلي تنها مزيت 
پروژه نيست و با توجه به مرزي بودن شهرستان 
آستارا، اين خط ريلي امكان اتصال به خط ريلي 
آذربايجان را دارد كه به دنب��ال تحقق اين طرح 
ارتباط اقتصادي خوبي براي ايران با كش��ورهاي 
حاشيه درياي خزر و حتي اروپا پيش بيني مي شود. 
در اين راستا كارشناسان معتقدند كه اجراي اين 
طرح مقدمات افزايش صادرات، ارزآوري و حضور 
گردشگران خارجي را هم فراهم مي كند. بنابر اين 
انتظار مي رود، با همين روال كه طي سال هاي 9۶ 
و 9۷ هزار كيلومتر ش��بكه ريلي در كشور افتتاح 
شده است، از سال 98 به بعد هم به همين سرعت 
شبكه ريلي كشور توس��عه يابد و زيرساخت هاي 

ريلي در استان ها تكميل شوند.

هزار كيلومتر خ�ط ريلي طي دو س�ال اخير در كش�ور افتتاح ش�ده 
است كه استان هاي مختلف از ش�مال به جنوب و از شرق به غرب را به 
يكديگر متصل مي كند. اتفاق خوبي كه معاون وزير راه و شهرسازي با 
اشاره به اينكه اتصال استان هاي مختلف كشور به خط ريلي سراسري 
در دستور كار است، از آغاز عمليات س�اخت قطعه ۱۰ راه آهن بوشهر 

به شيراز به طول ۲۵ كيلومتر خبر مي دهد كه قرار است طي آن مسير 
ريلي شمال به جنوب به بوشهر متصل شود و در مركز كشور به اصفهان 
و شيراز وصل شود. اين مسيرها عالوه بر جابه جايي راحت مسافران، 
مي توانن�د فعاليت هاي تج�اري و جابه جايي كاالها را هم تس�هيل تر 
كنن�د و كمك بزرگي در راس�تاي توس�عه اقتصادي كش�ور باش�ند. 

در ش���رايطي 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

ك�ه بس�ياري از 
استان هاي كشور 
درگير بارش هاي شديد برف و باران هستند و 
به خاطر ارتفاع برف يا راه هايشان بسته شده يا 
ب�دون زنجير چرخ، ت�ردد خودروه�ا در آنها 
امكانپذير نيس�ت، اما در مركز ايران استاني 
وجود دارد ك�ه برخي جاده هايش به واس�طه 
طوفان هاي شن بس�ته و تنفس ساكنانش به 
دليل غلظت باالي ريزگردها سخت شده است. 

    
بيش از دو دهه اس��ت كه خشكسالي بسياري از 
منابع آبي كرمان را از بين برده اس��ت و بر اساس 
آمارهاي موج��ود، نيمي از مرات��ع و جنگل هاي 
اين اس��تان خشك شده و مش��كل بي آبي پنجه 
در پنجه مردم انداخته اس��ت. اما اين تمام ماجرا 
نيست و افزايش كانون هاي بحراني بياباني از ديگر 
دستاوردهاي خشكسالي است كه زندگي را براي 

كرماني ها سخت كرده است. 
    آلودگي ها 30 برابر حد مجاز

طي يك هفته اخير سازمان هواشناسي كشور در 
رابطه با بارش هاي شديد و سرماي پيش رو براي 
بيشتر اس��تان ها هش��دار داده بود و از پنج شنبه 
گذشته هم با شروع بارش ها، برخي از راه ها بسته 
و تردد در اكث��ر آنها فقط با زنجي��ر چرخ ممكن 
بود. با اين حال از اواس��ط هفته گذش��ته س��تاد 
بحران اس��تان كرمان در خصوص طوفان شديد 
ش��ن و ريزگردها در اين استان هش��دار داد و از 
آخرين روز هفته بود كه مردم استان شاهد افت 
شديد ديد افقي شدند.  اين مشكل فقط در داخل 
استان نبود و به علت گرد و غبار شديد، جاده هاي 

ارتباط��ي كرمان به ي��زد، همچني��ن جاده هاي 
كرمان - خراس��ان جنوبي و كرمان – سيستان و 
بلوچستان را هم در بر گرفت.  كرماني ها در حالي 
بايد گرد و غبار و ريزگردها را تحمل كنند كه طي 
دو س��ال اخير در اين ماه از س��ال حداقل شاهد 
بارش برف و باران هاي خفيفي بودند و امروز بايد 
ببينند كه ميزان آلودگي هوا در شهرستان هايي 
همچون ريگان و فهرج به ۳۰ برابر حد استاندارد 
رسيده و راه ارتباطي 2۳ روستا نيز مسدود شده 
اس��ت. آلودگي هايي كه راه بس��ياري از مردم را 
به خاطر مش��كالت تنفس��ي به مراك��ز درماني 
كج كرده اس��ت.  طي روزهاي اخير با اينكه ديد 
افقي در شهر كرمان به 9۰ متر رسيده بود اما در 
برخي شهرستان هاي شرقي استان شرايط بسيار 

بحراني تر ب��ود و ديد افقي به چند قدم رس��يد و 
برخي از جاده هاي اصلي و فرعي بسته و مسافران 

دچار مشكالت عديده اي شدند. 
    سرماي سختي در راه است

با تمام مش��كالتي كه گرد و غب��ار روزهاي اخير 
كرماني ها را درگير خود كرده اس��ت، كارشناس 
اداره هواشناسي اين اس��تان با بيان اينكه شاهد 
تغيي��رات اقليمي جدي در اس��تان هس��تيم از 
بارش هاي بهتري در بهمن ماه نسبت به دي ماه 
در كرمان خبر مي دهد.  مريم سالجقه با اشاره به 
اينكه طوفان شن در شرق استان كرمان فروكش 
مي كند و در برخي از مناطق ش��مال اس��تان هم 
شاهد بارندگي هاي بسيار خفيف خواهيم بود، به 
كشاورزان و مردم كرمان در خصوص روزهاي آينده 

هش��دار داده و مي گويد: »از بامداد امروز)شنبه( 
شاهد افت بسيار شديد دماي هوا خواهيم بود و به 
همين دليل به كشاورزان و به ويژه گلخانه داران 
هشدار مي دهيم كه تدابير ايمني را رعايت كنند.« 
به هرحال بايد گفت استان كرمان به نوبه خود يك 
استان خشك و كم آب است و حاال كاهش بارش ها 
و خشكسالي ها هم مزيد بر علت شده تا با هر وزش 
بادي، طوفاني از گرد و غبار و ريز گردها به راه بيفتد 
و زندگي مردم را مختل كند. البته اين مسئله هم 
در شرايطي رقم مي خورد كه تنها پروژه انتقال آب 
به شهر كرمان از سد صفا رود مدت هاست مسكوت 
مانده و انتقال آب از خليج فارس اسير وعده ها شده 
و انتقال آب از بهش��ت آباد نيز به كلي رها شده و 
چش��م انداز دولت از وضعيت موج��ود تنها از راه 
صرفه جويي مردم در مصرف آب مي گذرد.  اوايل 
پاييز بود. درست در روزهايي كه همه بچه ها خود 
را آماده حضور در سر كالس هاي درس مي كردند، 
اداره كل مديريت بحران استان كرمان اعالم كرد: 
»با توجه به آلودگي ش��ديد هوا براثر گرد و غبار 
كليه مقاطع تحصيلي ش��هر هاي كرمان، ماهان، 
ريگان و فهرج تعطيل است.« حاال و درست در چله 
زمستان كه بايد اوج بارش ها در ايران باشد، طوفان 
شن نه تنها مدارس را به تعطيلي مي كشاند، بلكه 
خساراتي نيز به كشاورزي، زير ساخت ها و معابر 
عمومي شهرها و روستاها وارد كرده است.  طوفان 
آنقدر قدرت داشت كه راهداران را جهت كمك به 
مسافران به جاده ها بكشد و امدادگران نيز موارد 
قطعي برق و مشكالت ناش��ي از وزش باد را رصد 
كرده و براي امدادرس��اني به مردم و به خصوص 
س��اكنان روس��تاهاي در محاصره ش��ن به نقاط 

مختلف استان بكشاند.

نيمي از ايران درگير برف، كرمان اسير طوفان شن و گرد و غبار
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با راه اندازي ۱۰۰۰ كيلومتر راه آهن در كشور صورت گرفت

 اتصال آهني استان هاي ايران به يكديگر 
ضامن جابه جايي و حمل و نقل روان

 افتتاح طرح آبرساني 
به ۴۰ روستاي لرستان در دهه فجر   

مديرعام�ل ش�ركت آب و فاض�اب     لرستان
روستايي لرستان از افتتاح طرح آبرساني 
به ۴0 روس�تا با جمعيت بيش از 15 هزار نفر در ده�ه فجر خبر داد. 
عليرضا كاكاوند گفت: عمليات اجرايي آبرساني به ۴۰ روستاي استان 
با جمعيتي در حدود۱۵ هزارو ۵۰۰ نفر به اتمام رسيده و آماده افتتاح 
در دهه فجر اس��ت. وي افزود: به  جز طرح هاي آماده افتتاح، هم اكنون 
طرح هاي آبرساني به ۱۴۷ روستا با پيشرفت فيزيكي ۷8 درصد در دست 
اجرا هستند و ان ش��اءاهلل در آينده اي نزديك نيز شاهد به بهره برداري 
رسيدن اين طرح ها نيز خواهيم شد. مديرعامل شركت آبفار لرستان با 
بيان اينكه ۱۴۴2 روستا تحت پوشش خدمات شركت آبفار هستند ادامه 
داد: از اين تعداد مجوز آبرس��اني به 9۶ روستا از تونل قم رود و آبرساني 
به ۷9 روستاي ديگر نيز از سدهاي ايوش��ان و كمال صالح اخذ شده و 

آبرساني به اين تعداد روستا از اين سد ها اجرايي مي شود.

 پيكر مطهر ۱۰ شهيد دوران دفاع مقدس
 و مدافع حرم در مشهد تشييع شد     

مراسم تشييع پيكر پاك و مطهر 5شهيد     خراسان رضوي
تازه تفحص شده دفاع مقدس و 5 شهيد 
مدافع حرم حضرت زينب)س( كه به دس�ت تكفيري ها در كشور 
سوريه به درجه رفيع شهادت نائل آمدند صبح روز گذشته در شهر 

مشهد برگزار شد. 
مديركل بنياد شهيد خراسان رضوي گفت: پيكر هاي ۵ شهيد از اين شهدا 
مربوط به شهداي مدافع حرم از لشكر فاطميون و بقيه شهداي تازه تفحص 
شده مربوط به دوران دفاع مقدس است. حجت االسالم حسين معصومي 
افزود: پيكرهاي مطهر اين شهدا با حضور برخي مسئوالن و قشرهاي مختلف 
مردم از ميدان شهدا تا حرم رضوي تشييع ش��د. وي ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت و تجديد پيمان با آرمان هاي آنان را از بركات حضور شهدا اعالم كرد. 
الزم به ذكر است پيكر مطهر شهدا سه شنبه شب گذشته با استقبال خانواده 
شهدا و مسئوالن وارد فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد شده بود و پس از 
مراسم تشييع مراسم شبي با شهدا نيز در محالت مختلف مشهد برگزار شد. 

 تراز آبي درياچه اروميه
 ۳۳ سانتي متر افزايش يافت  

مدير دفت�ر منطقه اي س�تاد احياي     آذربايجان شرقي
درياچه اروميه در آذربايجان شرقي از 
افزاي�ش 33 س�انتي متر ت�راز آب�ي درياچ�ه اروميه خب�ر داد. 
خليل ساعي در اين باره گفت: با توجه به بارش های اخير و رهاسازي آب، 
تراز فعلي درياچه اروميه افزايش ۳۳ سانتي متري را نشان مي دهد. وي در 
جلسه كميته تبليغات و اطالع رساني شوراي استاني فرهنگي و اجتماعي 
ستاد احياي درياچه اروميه با بيان اين كه وضعيت كنوني درياچه تا حدودي 
تثبيت شده و پروژه هاي مختلف براي وارد كردن آب به پيكره  درياچه اجرا 
مي شود، ادامه داد: با توجه به تبخير بيش از حد آب درياچه اروميه در فصل 
تابستان و پاييز بايد راهكارهاي ديگري نيز براي احياي آن انديشيده شود. 
ساعي افزود: با توجه به اين كه 9۰ درصد آب در بخش كشاورزي مصرف 
مي شود، بايد مقداري زيادي از مصرف ساالنه آن در بخش كشاورزي حوضه 

درياچه اروميه صرفه جويي شده و به نفع درياچه ذخيره شود.

 برگزاري جشنواره شكرانه 
برداشت مركبات در دزفول  

در راس�تاي اجراي برنامه ه�اي هفته     خوزستان
فرهنگي دزفول، جش�نواره ش�كرانه 
ش�د.  برگ�زار  شهرس�تان  اي�ن  در  مركب�ات  برداش�ت 
سرپرست فرمانداري دزفول در حاشيه اين جشنواره گفت: دزفول قطب 
مركبات كشور و داراي مركبات با كيفيت بوده كه اين محصوالت از تنوع 
بااليي در اين شهرستان برخوردار است. محمد حيدري، استفاده از ظرفيت 
توليد مركبات اين شهرستان را در جهت ايجاد اشتغال ضروري دانست 
و افزود: بايد زمينه براي توليد بيشتر مركبات و صادرات اين محصول در 
جهت رونق اقتصادي در بحث كشاورزي در اولويت قرار گيرد. وي با بيان 
اينكه سطح زير كشت مركبات شهرس��تان دزفول ۷ هزار و ۵۰۰ هكتار 
است، ادامه داد: با توجه به تناژ باالي توليد مركبات در دزفول با احداث 
كارخانجات صنايع تبديلي در اين زمينه مي توان در توليد اشتغال گام هاي 
مهمي برداشت؛ بنابر اين پرداختن به اين موضوع ضروري است. سرپرست 
فرمانداري دزفول، هدف از برپايي نمايشگاه مركبات را شناسايي مركبات 
دزفول و كيفيت باالي آن عنوان كرد و افزود: متأسفانه مركبات دزفول 
با وجود اينكه از كيفيت بااليي برخوردار اس��ت به خوبي در سطح كشور 
معرفي نشده كه با برپايي جش��نواره مركبات با شناسايي بهتر مركبات 
دزفول زمينه عرضه و توزيع بيشتر مركبات اين شهرستان فراهم مي شود. 
الزم به ذكر است كه ۷2 درصد مركبات استان خوزستان در دزفول توليد 
مي شود. همچنين مجموع باغ هاي مركبات دزفول، ۶ هزار و ۶۵۰ هكتار 

است كه ۵ هزار و ۳۰۰ هكتار از اين باغات بارور هستند. 

شهركرد به عنوان شهر ملي نمد ثبت شد   
سرپرست دفتر توسعه و ترويج معاونت     چهارمحال و بختياري
صناي�ع دس�تي و هنرهاي س�نتي 
سازمان ميراث فرهنگي از ثبت ملي شهركرد به عنوان شهر نمد خبر داد. 
حسين خواجه بيدختي گفت: با وجود ظرفيت برخي ديگر از مناطق كشور 
در حوزه توليد نمد اما مهم ترين عامل براي ثبت شهركرد به عنوان شهر 
ملي نمد، نو آوري و مصرفي كردن نمد است و اميد مي رود تداوم اين پويايي 
را در اين هنر صنعت شاهد باشيم. وي افزود: شهركرد داراي ويژگي ها و 
ظرفيت هاي بسياري در حوزه توليد نمد اس��ت كه اگر از اين ظرفيت ها 
بخوبي بهره گيري شود بي شك مي توان در ثبت اين شهر به عنوان شهر 
جهاني نمد نيز موفق عمل كرد. اين مقام مسئول ادامه داد: اهميت نمد در 
اين استان بخوبي تبيين شده و با توجه به وفاق و همدلي شكل گرفته در اين 

حوزه چشم انداز روشني براي صنعت نمد در استان ترسيم مي شود.

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

وقتي كشاورزی سنتی آب پاك را هدر مي دهد
فاضالب،  مزارع سمنان را سيراب می كند

آبياري مزارع و زمين هاي كش�اورزي با فاضالب ش�هري و تصفيه 
نش�ده به خاطر ارتباط مستقيمش با سالمت ش�هروندان از جمله 
معضالتي است كه سال هاست مورد توجه كارشناسان محيط  زيست 
و كش�اورزي و مس�ئوالن قرار دارد. در همين رابطه و با وجود نياز 
باالي كش�اورزان و بهره برداران س�منان به منابع آبي كه با هزينه 
باال به مزارع منتقل مي ش�ود، به دليل سنتي بودن بيش از نيمي از 
كانال هاي آب كشاورزي اين اس�تان، حجم بااليي از منابع درست 
در بيخ گوش مزارع و باغات، تبخير می ش�ود يا پيش از رس�يدن 
به مزرعه در خاك تشنه كانال هاي قديمي فرو مي رود. به همين دليل 
حاال بخشي از س�بزيجات اين مناطق با فاضالب آبياري مي شوند. 

    
مشكل آبياري زمين ها با فاضالب شهري تنها مربوط به تهران نيست و 
بسياري از شهرهاي بزرگ و كوچك را در برمي گيرد، اين مشكل بارها و 
بارها توسط مسئوالن و نمايندگان مختلف گوشزد شده است. از بسياري 
از شهرستان ها خبر مي رسد كه آنها هم به نوعي استفاده از فاضالب ها را 

در دستور كار خود قرار داده اند و چه جايي بهتر از مزارع سبزيجات. 
در اين ميان استان س��منان جزو مناطقي است كه به خاطر نياز باالي 
كشاورزان و بهره بردارانش به منابع آبي كه با هزينه باال به مزارع منتقل 

مي شوند، از فاضالب براي آبياري سبزيجات استفاده مي كند. 
در همين رابطه رئيس جهادكشاورزي اس��تان سمنان از سنتي بودن 
بيش از ۶۰ درصد كانال آب مزارع در بخش كشاورزي اين استان خبر 

داده و مي گويد: »اتالف آب در روش سنتي بسيار باالست.«
سيدحسن ميرعماد، با اشاره به هدر رفت باالي آب در كانال هاي سنتي 
ادامه مي دهد: »در كانال هاي س��نتي عالوه بر خارج شدن منابع آبي 
در دسترس از طريق نفوذ بخش زيادي از آب در خاك، طوالني بودن 
مسير، روباز بودن كانال ها و همچنين دماي باالي هوا نيز سبب مي شود 
بخش زياد ديگري از اين منابع آبي از طريق فرآيند تبخير از دسترس 

كشاورزان خارج شود.«
   كابوس فاضاب در روح شهرها

درست مثل يك كابوس، ماجراي آبياري سبزيجات با آب هاي آلوده، 
هر از گاهي خواب راحت مردم يك شهر را تا مدتي برهم مي زند و بعد از 
ورود مسئوالن آن شهر به ماجرا، بساطش را تا مدتي! جمع مي كند و در 
شهري ديگر جوالن مي دهد.  كابوسي كه خيلي وقت ها رنگ واقعيت 
هم مي گيرد و با انواع و اقسام بيماري هاي خطرناك، به سفره هاي غذايي 
مردم راه پيدا مي كند و خبرهايش يكي يكي در رسانه ها درج مي شود. 
در همين رابطه رئيس جهادكشاورزي اس��تان سمنان با اشاره به قرار 
گرفتن استان در يك منطقه نيمه خشك مي گويد: »با توجه به حجم 
پايين بارندگي ساالنه، تبخير باال، خشكسالي هاي پي درپي و تغييرات 
اقليمي در استان بايد نگرش ويژه اي به حوزه منابع آبي در استان و به 

ويژه در بخش كشاورزي استان داشته باشيم.«
اين مس��ئول به اجراي طرح هاي كوچك تأمي��ن آب به عنوان يكي از 
مهم ترين برنامه هاي جهادكشاورزي استان نام برده و تأكيد مي كند: 
»ايجاد اس��تخرهاي كوچك براي تأمين و ذخيره س��ازي آب با هدف 
اجراي طرح هاي تجهيز مزارع و باغات به سيستم هاي نوين آبياري و از 

جمله آبياري تحت فشار از برنامه هاي اولويت دار سازمان است.«
وي تجهيز مزارع به سيستم هاي تحت فشار در برخي مناطق را منوط 
به ايجاد اين استخرها دانسته و مي گويد: »طي يك سال اخير تنها در 
اين بخش كه نقش بسيار مهمي در مديريت مصرف آب دارد، بالغ بر ۳ 

ميليارد تومان اعتبار در استان هزينه شده است.«
البته در مورد فاضالب هاي شهري خوب است بدانيم كه شامل مخلوطي 
از آلودگي هاي بيولوژيكي و شيميايي و مقادير زيادي فلزات سنگين و 
سمي هستند كه فلزات سنگين با توجه به ثبات شيميايي، تجزيه پذيري 
ضعيف و داشتن قدرت تجمع زيستي در بدن موجودات زنده به سرعت 

تبديل به آالينده هاي سمي مي شوند. 
اين فلزات توسط گياهان و پس از مصرف آنها توسط ما جذب شده و با 
تجمع يافتن به غلظت هاي سمي مي رسند. بيشترين و خطرناك ترين 
آثار مسموميت به وسيله فلزات سنگين، در مراحل رشد و نمو انسان رخ 
مي دهد. رشد سريع سيستم هاي بدن در جنين و نوزاد انسان و كودكان 
خردسال، در اين اثرپذيري بسيار اهميت دارد. وجود فلزات سنگين در 
آب آشاميدني نوزادان شيرخوار و خردساالن مي تواند باعث كندذهني 
و اختالل در يادگيري، اختالل در حافظه، آسيب ديدن سيستم عصبي 

و اختالالت حركتي نظير تشنج يا بيش فعالي آنها شود.

محمدرضا هاديلو

راه اندازي 2كنسرسيوم صادراتي جديد در استان مركزي
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي با اشاره به آغاز     مركزي
فعاليت سه كنسرسيوم صادراتي سنگ، نفت و گاز در استان مركزي 
گفت: كنسرسيوم شركت هاي مديريت صادرات و ساختمان نيز در حال تشكيل و راه اندازي است. 
مصطفي آمره افزايش سطح دانش اعضاي كنسرسيوم، كمك هزينه تأمين زيرساخت هاي مورد نياز 
براي بازار هدف، حمايت در خصوص انتقال و افزايش فناوري و پرداخت يارانه حضور در نمايشگاه ها و 
همچنين حضور هيئت هاي صنعتي تجاري خارجي در كشورهاي مختلف را از مهم ترين برنامه هاي 
حمايتي به كنسرسيوم هاي صادراتي عنوان كرد. وي با بيان اينكه 2۵۰ ميليون دالر كاال امسال از صنايع 
كوچك و متوسط شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان به نقاط مختلف جهان صادر شده است، افزود: 

وزن كاالهاي صادراتي صنايع كوچك استان مركزي بيش از 2۴ هزار و 9۵۷ هزار تن برآورد مي شود.

آغاز به كار ۵2 واحد توليدي و معدني راكد در هرمزگان  
سرپرس�ت هماهنگي ام�ور اقتصادي اس�تانداري هرم�زگان از     هرمزگان
راه اندازي مجدد 5۲ واحدتوليدي و معدني راكد در استان خبر داد. 
مسعود پاكزاد گفت: ۵2 واحد توليدي و معدني راكد استان مجدداً فعال شدند كه از اين شمار، 2۶واحد 
صنعتي و 2۶ واحد معدني هستند. سرپرست هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان اضافه كرد: 
با راه اندازي مجدد اين واحد ها براي ۷۰۰ نفر ايجاد اشتغال شده است پاكزاد با اشاره به اينكه كمبود 
نقدينگي، معوقات بانكي و نبود بازار مناسب براي فروش محصوالت از مهم ترين مشكالت واحد هاي 
راكد است، تصريح كرد: پيش بيني مي شود تا پايان س��ال ۴۰ واحد توليدي و معدني استان مجدداً 
راه اندازي شوند. وی بيان كرد: احيا و فعال سازي واحد هاي توليدي راكد و غيرفعال هرمزگان به چرخه 

توليد سبب توسعه روند ايجاد اشتغال پايدار است كه اين امراز اهداف مهم استانداري است.


