
   ايالم: دبير كميته بهداش��ت و درمان سپاه اميرالمومنين)ع( ايالم 
از ارائه خدمات بهداشتي و درماني رايگان در مناطق محروم ايالم خبر 
داد.  س��رهنگ غالمرضا علي محمدي اظهار داشت: با همكاري ادارات 
هالل احمر، دانشگاه علوم پزشكي، بهزيستي و كميته امداد، مديريت 
درمان تأمين اجتماعي تيم هاي پزشكي هم در حوزه تخصصي، عمومي 
و نيز داندانپزشكي، سونوگرافي و داروخانه در منطقه هفت چشمه ايالم 
مستقر شده اس��ت.  وي افزود: در هر اكيپ سه تيم دندانپزشكي و پنج 
متخصص و نيز سه پزشك عمومي به همراه تيم هاي سالمت بهداشت و 

روان، خدمات عمومي و پرستاري به بيماران ارائه مي شود. 
  خوزستان: با حضور جمعي از مردم و مسئوالن، بهره برداري از طرح 
گازرساني در آخرين روستاهاي خرمشهر آغاز شد.  فرماندار خرمشهر 
گفت: با اجراي اين پروژه ۱۴ روس��تاي غ��رب كارون از نعمت گاز لوله 
كشي شده، بهره مند شدند.  كوروش مودت افزود: براي انجام اين پروژه 
۱۴۰ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.  به گفته وي، يك هزار و ۲۰۰ 
خانوار روستايي در غرب كارون با اجرايي شدن اين پروژه ديگر سختي 

تأمين و تهيه كپسول گاز نخواهند داشت. 
  كرمان:  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي شمال استان كرمان گفت: 
در زمينه خريد كتاب از ناشران ۹۵ هزار كتاب به ارزش بيش از ۴ ميليارد 
تومان خريداري شده است.  محمدرضا عليزاده در آيين بيستمين دوره 
جايزه كتاب سال استان كرمان بيان داشت: هيئت نظارت بر چاپ و نشر 
از س��ال ۷۰ كار خود را در بحث فصل نامه پژوهشگران فرهنگ شروع 
كرده است كه دبير آن از دانشگاهيان هستند.  وي با بيان اينكه چاپ ۲۷ 
اثر را پيش رو داريم و امروز شاهد تقدير از ۲۲ اثر هستيم، اظهار داشت: 
اس��تان كرمان از س��ال ۷۷ داراي هيئت نظارت بر چاپ و نشر بوده در 
حالي كه در چند سال گذشته تنها پنج استان داراي اين هيئت بودند و 
سال هاي اخير به ۱۰ استان رسيده است.  وي يادآور شد: بيش از ۵ هزار 
و ۵۰۰ عنوان كتاب مورد بررس��ي قرار گرفته كه بالغ بر 3 هزار و ۱۰۰ 

كتاب به بيش از ۵ ميليون تيراژ رسيده است. 

پس از وقوع زلزله ۷/3 ريش��تري س��ال گذشته 
كرمانشاه كه منجر به جان باختن و زخمي شدن 
نزديك به يك ميليون تن از مردم اين استان شد 
بالفاصله كار آواربرداري و س��اخت و ساز آن در 
دس��تور كار دولت قرار گرفت. اين در حالي بود 
كه با وقوع اين پيشامد مرگبار بالفاصله نيروهاي 
امدادي ارتش و سپاه و بس��يج وارد عمل شده و 
عالوبر امدادرساني در زمينه ساخت و ساز و مسائل 
درماني اقدامات خوبي را انجام دادند. سه تيپ از 
يگان های نيروی زمينی ارتش اعم از يگان های 
رزمی و درمانی به منطقه زلزله زده سرپل ذهاب 
استان كرمانشاه اعزام شدند. همچنين سه تيپ 
مستقل سپاه پاس��داران با حضور در منطقه و با 
كمك قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبيا ش��روع به 
بازگشايی راه ها كردند. از طرفي بالگردهای سپاه 
و ارتش و همچنين هواپيماهای سنگين ترابری 
ارتش و سپاه پاسداران آوردن آذوقه و مواد الزم را 

نيز عهده دار شدند. 
   اتمام بازسازی ۲۴ هزار واحد مسکونی 

با گذشت بيش از يك سال از وقوع زلزله در استان 
كرمانشاه حاال خبرهاي خوبي از نوسازي يا بازسازي 

خانه هاي ويران ش��ده از اين زمين لرزه به گوش 
مي رسد. استاندار كرمانشاه با اعالم اينكه اين زلزله 
تاكنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برای دولت 
بار مالی داشته اس��ت درخصوص آخرين مراحل 
بازس��ازي واحدهاي آس��يب ديده مي گويد: »بر 
اثر اين زمين لرزه ۷/3 ريش��تري ۱۰۴ هزار واحد 
مسكونی تخريب شده يا آس��يب ديدند كه از اين 
تعداد 3۷ هزار واحد به طور كامل نياز به بازسازی 
داشته باشند كه تا به امروز ۲۴ هزار و ۷۷3 واحد 
را بازس��ازی كرده ايم  و مابق��ی واحدهای در حال 
احداث هم پيش��رفت فيزيكی ۶۰ تا ۷۰ درصدی 
دارند.« هوش��نگ بازوند با بيان اينك��ه ۶۷ هزار 
واحد نيز بايد تعمير ش��وند كه تاكنون مرمت ۶۱ 
هزار واحد به اتمام رسيده، مي افزايد: »در مجموع 
كار بازس��ازی واحدهای روس��تايی ۹۲ درصد و 
واحدهای شهری ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكی دارد 
كه اميدواريم بازسازی واحدهای روستايی پيش از 
خرداد و واحدهای شهری پيش از پايان سال آينده 
به اتمام برسد.« اين اظهارات در حالي است كه ۶۷ 
هزار واحد نيز بايد تعمير شوند كه تاكنون مرمت ۶۱ 
هزار واحد به اتمام رسيده است. همچنين در اين 

مدت در مجموع كار بازسازی واحدهای روستايی 
۹۲ درصد و واحدهای شهری ۶۰ درصد پيشرفت 
فيزيكی داشتند كه اميد مي رود بازسازی واحدهای 
روستايی پيش از خرداد و واحدهای شهری پيش 
از پايان س��ال آينده به اتمام برس��د. اين در حالي 
است كه عالوه بر بازسازی واحدهای تخريب شده، 
۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد فرس��وده نيز بايد وارد مدار 
بازسازی شوند. وضعيت تخريب واحدهاي دولتي 
در استان كرمانشاه نشان داد ساختمان های دولتی 
در اين زلزله مقاومتی خوبی از خود نشان ندادند كه 
از جمله آنها بيمارستان سرپل ذهاب و اسالم آباد 
غرب بود؛ موضوعي كه موجب شد ميزان خسارت 
زيرس��اخت های دولتی جمعاً ب��ه ۱۲۴۱ميليارد 
تومان برسد و دولت براي آن امسال ۷۰۰ ميليارد 
تومان تخصيص دهد. يك��ي از مكان هايي كه بر 
اثر زلزله به ش��دت دچار آسيب ديدگي شد مراكز 
آموزشی اس��تان بود به طوري كه ۷۸ مدرسه در 
اين زلزله آس��يب ديد كه با ورود خيرين و مردم 
به بازس��ازي آنها، عالوه بر ساخت مراكز آموزشی 
تخريب ش��ده، هم اكنون مدارس جديدي نيز در 
حال احداث است. اين اتفاق در حالي است كه ۲۵۰ 

مركز بهداشتی و درمانی كه در زلزله آسيب ديد كار 
بازسازی ۴۰ درصد اين مراكز توسط خيرين و ۶۰ 
درصد توسط دولت در حال انجام است. همچنين 
با توجه به تخريب ۱3 ه��زار و ۷۰۰ واحد جايگاه 
دامی در مناطق زلزله زده، تاكنون ۱۲ هزار واحد 
بازسازی شده كه قرار است به زودی با حضور وزير 

جهاد كشاورزی افتتاح شوند.
  از كانکس تا ساخت مسکن براي زلزله زدگان 
از روزه��ای اول وقوع زمين لرزه در غرب كش��ور 
مردم و نيروهای ام��دادی به خصوص يگان های 
ارتش و سپاه به كمك زلزله زدگان شتافتند و در 
يك تقسيم بندی مسئوليت امدادرسانی به شهرها 
به ارتش و مس��ئوليت امدادرسانی به روستاهای 
منطقه كه بيشترين خسارات را ديده اند به سپاه 
واگذار شد. سپاه در همان زمان تعهد كرد ظرف 
مدت ۴۵ روز و با ساخت ۸هزار كانكس، اسكان 
موقت زلزل��ه زدگان را س��امان ده��د و با تالش 
جهادگران قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبيا)ص(، 
ظ��رف م��دت ۴۰ روز بي��ش از ۸۱۰۰ كانكس، 
يعنی بيش از ميزانی كه متعهد شده بود را برای 
زلزله زدگان روستاهای دشت ذهاب ساخت و به 
اين ترتيب كار اس��كان موقت مردم اين مناطق 
پاي��ان يافت .آمار نش��ان مي ده��د در اين مدت 
بيش از 3۰۰ واحد مس��كوني از س��وي سپاه در 
مناطق زلزله  زده س��اخته ش��ده است. جانشين 
سازمان بسيج س��ازندگی با بيان اينكه سازمان 
بهزيستی در فاز اول س��اخت هزار و ۱۷۵ واحد، 
ابالغيه س��اخت 33۰ واحد را به سازمان بسيج 
س��ازندگی داد، مي گويد: »تاكن��ون ۲3۰ واحد 
توسط بسيج سازندگی استان های مختلف ساخته 
و به مردم تحويل داده شده است.« اين در حالي 
اس��ت كه به موجب تفاهم نامه بسيج سازندگی 
با سازمان بهزيس��تی و بنياد مسكن، مسئوليت 
ساخت يك هزار و ۱۷۵ واحد مسكونی در مناطق 
زلزله زده كرمانشاه به بسيج سازندگی واگذار شد. 
محمد زهرايي مي افزاي��د: »از مجموع اين 33۰ 
واحد تاكنون ۲3۰ واحد توسط بسيج سازندگی 
استان های مختلف، ساخته و به مردم تحويل داده 
شده است؛ همه اين واحد ها در نواحی روستايی 
استان كرمانشاه هس��تند.« به گفته وي، از ۱۰۰ 
واحد باقی مانده نيز پيشرفت فيزيكی ۷۰ واحد 
تا ۹۰ درصد است و 3۰ واحد باقی مانده نيز تا ۵۰ 

درصد پيشرفت داشته اند.

با گذش�ت بيش از يك س�ال از زلزله 7/۳ ريش�تري 2۱ آب�ان ۱۳۹۶ 
كرمانشاه كه موجب تخريب و آسيب ديدگی ۱۰۴ هزار واحد مسکونی 
شهرستان های استان شد، حاال خبرها حکايت از آن دارد كه با تالش 
مردم و مس�ئوالن بيش�تر واحدهاي آس�يب ديده از اي�ن زمين لرزه 
ساخته يا تعمير اساسي شده اس�ت. موضوعي كه باعث شد استاندار 

كرمانش�اه ب�ا اش�اره ب�ه تخري�ب و آس�يب ديدگی ۱۰۴ ه�زار واحد 
مس�کونی شهرستان های اس�تان در زلزله سال گذش�ته، اعالم كند: 
»از اين تعداد ۳7 هزار واحد بايد به طور كامل بازس�ازی می ش�د كه تا 
به امروز 2۴ هزار و 77۳ واحد را بازس�ازی كرده ايم و مابقی واحدهای 
در ح�ال احداث ه�م پيش�رفت فيزيکی ۶۰ ت�ا 7۰ درص�دی دارند.«

طي يك ده�ه اخير 

حوريه ملكي
   گزارش 2

مسئله گرد و غبار و 
ريزگرده�ا در ايران 
آنقدر حاد شده كه تا ۲3 استان را درگير خود 
كرده و حاال، در چله زمس�تان كه اكثر مناطق 
ش�اهد بارش باران و برف گس�ترده هستند، 
دست از سر برخي اس�تان ها بر نداشته و اكثر 
شهرهايش�ان را به تعطيلي كش�انده است. با 
توجه به حضور گرد و غبار در فصل هاي مختلف 
در بيشتر اس�تان ها مي توان گفت بيش از 80 
درصد استان هاي ايران درگير اين پديده بوده 
و عالوه بر خسارات چند 10 هزار ميلياردي و بر 
اساس آمارهاي موجود مرگ ساالنه 500 هزار 
نفر را نيز رقم مي زند. با اين تفاسير تازه مدير 
ملي س�تاد مقابله با پديده گرد و غبار از تهيه 
س�ند ملي مقابله با گرد و غبار و نهايي شدن 
مطالعات منش�أيابي داخلي فرس�ايش بادي، 
طوفان ماس�ه و گرد و غبار خب�ر داده و اعالم 
كرده كه س�ال بعد اس�تان هاي خوزس�تان، 
سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان در 
اولويت مقابله ب�ا گرد و غبار ق�رار مي گيرند. 

    
شايد براي اينكه بخواهيم منش��أ گرد و غبار در 
ايران را بررسي كنيم بهتر است ابتدا اشاره اي به 
منشأ اين پديده در جهان شود، سال هاست كه در 
مورد منشأ بروز گرد و غبارها در ايران صحبت هاي 
زيادي شده اس��ت. عالوه بر عربستان و عراق كه 
منش��أهاي خارجي اين پدپده براي استان هاي 
ايران به ش��مار مي آيند، جنوب ش��رق ايران نيز 
خودش به عنوان يكي از مناطق اصلي گرد و غبار 
در جهان شناخته مي شود. ايران در يك منطقه با 
آب و هواي خشك قرار گرفته و بيش از 3۰ درصد 
از مساحت آن را مناطق خشك و نيمه خشك در 
بر مي گيرد. اين كشور از ساليان گذشته با پديده 
طوفان هاي گرد و غب��ار روبه رو بوده اس��ت. در 
بسياری از منابع علمي به روزهاي گرد و غباري در 
ايران و بخصوص وقوع بادهاي ۱۲۰ روزه سيستان 

و بلوچستان كه به ۱۸۰ روز هم مي رسند، اشاره 
شده است، در بسياري از منابع علمي جنوب شرق 
ايران به عنوان يكي از مناطق اصلي گرد و غبار در 

جهان معرفي شده است. 
*بازي بي پايان با مشکل گرد و غبار

با اينكه جهانيان به خوبي متوجه ش��ده اند منشأ 
بروز گرد و غبارها كجاست و حتي ايران را هم در 
ليست آنها قرار داده اند اما هنوز در ايران مسئوالن 
هزينه صرف مي كنند و وقتشان را هدر مي دهند 
تا ببينند عامل بروز اين همه گرد و غبار و ريزگرد 
چيس��ت و كجاس��ت. در همين رابطه مدير ملي 
س��تاد مقابله با پدي��ده گرد و غبار از تهيه س��ند 
ملي مقابله با گرد و غبار و نهايي ش��دن مطالعات 
منشأيابي داخلي فرسايش بادي، طوفان ماسه و 
گرد و غبار خبر مي دهد.  علي محمد طهماسبي 
بيرگاني با بيان اينكه در س��ال آينده چند استان 
همچون خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمان 
و هرم��زگان در اولويت مقابله با گ��رد و غبار قرار 
مي گيرند، مي گويد: »اين سند در كميته تخصصي 
گرد و غبار كه با حضور دستگاه هاي مختلف برگزار 

مي شود مطرح خواهد شد تا اگر اعضا نظري روي 
اين سند دارند، اعمال ش��ود.« با اين حرف ها به 
خوبي مي توان متوجه شد كه مسئوالن امر حتي به 
يك اجماع نظر هم نرسيده اند و هنوز مي خواهند از 

نظرات مختلف آگاه و در سند اعمال كنند!
مدير ملي س��تاد مقابله با گرد و غب��ار مي گويد: 
»برنامه پنج س��اله مقابله با گرد و غبار يك سند 
باالدستي است كه برنامه ها و رهنمودهاي كلي را 
در حوزه سيستم هاي پيش بيني مي كند، هشدار 
گرد و غبار، عمليات اصالحي و روش هاي احيايي 
را ش��امل مي ش��ود و وظايف همه دستگاه هاي 

اجرايي را مشخص مي كند.«
وي معتقد اس��ت كه در عمليات مقابله با گرد و 
غبار تقريباً بيش از ۵۰ درص��د تكاليف در حوزه 
مس��ئوليت هاي وزارت جهاد كش��اورزي به ويژه 
بخش هاي زراعت و س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور است و عمده اعتبارات نيز به اين 
وزارتخانه اختصاص يافته است. در درجه بعدي 
نيز وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست 
بيش��ترين نقش را دارن��د. تأمي��ن حق آبه مورد 

نياز تاالب ها و درياچه ها به منظور حفظ رطوبت 
عرصه ها مهم تري��ن وظيفه وزارت نيرو اس��ت و 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت هم بيشتر به 
عنوان هماهنگ كننده دس��تگاه ها فعال خواهد 
بود.  طهماس��بي بيرگاني همچنين با اش��اره به 
نهايي شدن گزارش كشوري مطالعات منشأيابي 
داخلي فرسايش بادي، طوفان هاي ماسه و گرد و 
غبار تأكيد مي كند: »گزارش ش��امل چند فصل 
است كه در آن نقشه هاي متعدد مرتبط با گرد و 
غبار و كانون هاي آن تهيه شده است. براي مثال 
پتانسيل فرسايش پذيري س��رزمين يك مؤلفه 
مهم اس��ت كه نقش��ه هاي آن تهيه شده است و 
نش��ان مي دهد كه حدود ۲۴ ميلي��ون هكتار از 
عرصه هاي كشور داراي اين پتانسيل و منشأهاي 
گرد و غبار كشور داراي وسعتي برابر ۲۸ ميليون 
هكتار هس��تند.« به گفته اين مقام مس��ئول در 
سازمان محيط زيس��ت، در حال حاضر اطالعات 
وضعيت گ��رد و غبار كش��ور در مناطق مختلف 
ب��راي ماه ها و فصل ه��اي مختلف به ط��ور مجزا 
تهيه شده اس��ت كه به احتمال قوي تا خردادماه 
سال آتي منتشر مي شود و در اختيار دستگاه ها 
قرار مي گيرد.  در دور باطل مس��ئوالن براي حل 
مشكل ريزگرد ها و گرد و غبار همين بس كه تمام 
مطالعات جهاني و نتايج آنها را كنار گذاشته اند و 
حاال مدير ملي ستاد مقابله با گرد و غبار مي گويد: 
»شناس��ايي كانون هاي گرد و غب��ار خارجي كه 
استان هاي كش��ور ما را تحت تأثير قرار مي دهد 
با كمك سازمان هواشناس��ي شروع شده است و 
به احتمال زياد تا س��ال آينده نتايج آن مشخص 
خواهد ش��د. در حال حاضر شناسايي منشأهاي 
داخلي گرد و غبار تهيه و نهايي شده است و كليه 
اطالعات مربوط به مناطق غبارخيز را به فراخور 
ماه و فصل در اختيار ما قرار مي دهد، مسلماً بعد از 
آماده شدن مطالعات منشأيابي خارجي فرسايش 
بادي و طوفان هاي ماسه و گرد و غبار مي توانيم با 
دقت حداكثري در مورد سهم كانون هاي داخلي و 

خارجي گرد و غبار اظهار نظر كنيم.«

4 استان جنوبي در اولويت مطالعه و مقابله با گرد و غبار
با اينکه نتايج مطالعات جهاني، عربستان، عراق و ايران را به عنوان منشأ گرد و غبار منطقه معرفي كرده اما مسئوالن هنوز در پي يافتن منشأ هستند!

ب�ه موج�ب تفاهم نام�ه بس�يج 
سازندگی با س�ازمان بهزيستی و 
بنياد مسکن، مسئوليت ساخت 
يك هزار و ۱7۵ واحد مسکونی در 
مناطق زلزله زده كرمانشاه به بسيج 
سازندگی واگذار شد كه از مجموع 
۳۳۰ واح�د تاكن�ون 2۳۰ واح�د 
توسط بسيج سازندگی استان های 
مختلف، ساخته و به مردم تحويل 
داده ش�ده اس�ت ك�ه هم�ه اين 
واحد ها در نواحی روستايی استان 

كرمانشاه هستند
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 تحويل 24 هزار واحد مسكوني
 به زلزله زدگان كرمانشاه
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آغاز عمليات اجرايي نخستين واحد توليدي 
سراميك نانو و آنتي باكتريال در ايران

همزمان با آغ�از دهه پنجم انقالب،     مركزي
عملي�ات اجراي�ي واح�د توليدي 
س�راميك نانو و آنتي باكتريال براي اولين بار در ايران در شهرك 

صنعتي غرق آباد از توابع ساوه آغاز شد. 
مديرعامل اين واحد توليدي در حاش��يه كلنگ زني كارخانه گفت: در 
حال حاضر فناوري نانو در حوزه توليدات كاشي و سراميك پس از پخت 
اين محصول قبل از بسته بندي به صورت اليه پوششي صورت مي گرفت.  
محمدرضا عقلي افزود: در اين شركت كاشي سازي به روش پودر خشك 
فناوري نانو و آنتي باكتريال به كاشي و سراميك توليدي قبل از پخت 

افزوده مي شود كه اين كار براي اولين بار در ايران صورت مي گيرد. 
وي به مزيت اين نوع توليد كاش��ي و سراميك در ايران اشاره و تصريح 
كرد: ماندگاري توليد اين محصول با پوشش نانو و آنتي باكتريال حدود 
۱۶ سال است اما با استفاده از روشي كه اين شركت اعمال خواهد كرد 
مدت ماندگاري و ميزان استحكام محصول توليدي تا بيش از ۵۰ سال 
افزايش خواهد يافت و يك محصول با كيفيت و ماندگار روانه بازار خواهد 
شد.  عقلي بيشترين بازار مصرف اين نوع كاشي را در نقاطي كه نياز به 
ايزوله باال نظير اتاق هاي عمل دارد افزود: در اين شيوه توليد كاشي و 
س��راميك جذب نكردن آب و لكه پذيري تا حدود ۵۰ سال غيرممكن 
خواهد بود و عمر كاشي و سراميك به اندازه عمر يك ساختمان خواهد 
بود.  مديرعامل اي��ن واحد توليدي بي��ان كرد: اين واح��د صنعتي با 
فناوري روز دنيا و ماشين آالتي از كشورهاي چين و ايتاليا در زميني به 
مس��احت ۲3 هزار و ۵۰۰ متر مربع و زيربناي ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع 
با س��رمايه گذاري 3۸۰ ميليارد ريال و ايجاد اش��تغال براي ۹۰نفر به 
صورت مستقيم و ۴۵۰ نفر به صورت غير مستقيم احداث خواهد شد.  
وي تصريح كرد: استحكام كاشي و سراميك و ماندگاري آن در اين نوع 

فناوري موجب افزايش عمر ساختمان خواهد شد. 

با حضور معاون رئيس جمهور انجام شد
 افتتاح اولين اكو پارك حيات وحش

 در آستارا
چندين پ�روژه زيس�ت محيطي از     گيالن
جمله اولين اكو پارك حيات وحش 
شمال كش�ور در شهرس�تان مرزي بندر آس�تارا با حضور رئيس 
س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت كش�ور به بهره برداري رس�يد. 
عيسي كالنتري معاون رئيس جمهور در شهرستان گردشگرپذير آستارا، 
اولين مركز بازديدكنندگان اكو پارك حيات وحش ش��مال كشور را با 
پنج ساختمان به زيربناي ۱۸۵۰ مترمربع در زميني به مساحت ۴۵۰۰ 
مترمربع افتتاح كرد.  اين اكوپارك در ورودي شهر آستارا از سمت جنوب 
و در مقابل پليس راه آستارا – تالش واقع شده است و براي احداث آن در 
مجموع حدود ۲۸ ميليارد ريال هزينه شده است.  بهره برداري از پاسگاه 
محيط باني طبيعت گردي و تاالب استيل پناهگاه حيات وحش لوندويل 
آس��تارا از ديگر پروژه هايي بود كه با دس��تان رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور محقق شد.  براي احداث اين پاسگاه كه ۸۰ مترمربع 

زيربنا دارد، يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال هزينه شده است.

 واردات اولين محموله دام سنگين 
از پايانه مرزي كوهك سراوان    

   سيستان وبلوچستان  باحض�ور اس�تاندار سيس�تان 
وبلوچس�تان و مدي�ركل م�رزي 
وزارت كش�ور در محل پايانه مرزي كوهك سراوان اولين محموله 
دام زنده واردات�ي كه با تأمين ارز دولت�ي ۴۲00 توماني خريداري 

شده اند وارد استان سيستان و بلوچستان شد. 
موهبتي استاندار سيس��تان و بلوچستان با تأكيد بر تس��ريع در روند 
واردات دام با ارز دولتي از همه دس��ت اندركاران اين بخش خواست تا 
دام هاي وارداتي با ارز دولتي پس از گذراندن دوره قرنطينه مس��تقيم 
وارد كشتارگاه هاي اس��تان شده و گوشت اس��تحصالي جهت ارائه به 
مصرف كنندگان تحويل ستاد تنظيم بازار گوشت شود.  اولين محموله 
دام زنده وارداتي ب��ا ارز دولتي ۵۰۰ رأس بوده كه بتدريج وارد اس��تان 
خواهد ش��د.  هم چنين با حضور استاندار سيستان و بلوچستان كلنگ 
احداث اولين كش��تارگاه صنعت��ي دام در بخش مركزي س��راوان در 
روستاي ناگان به زمين زده ش��د.  معاون بهبود توليدات دامي سازمان 
جهاد كشاورزي استان سيس��تان و بلوچستان در اين برنامه گفت: اين 
كشتارگاه در زميني به مساحت ۵ هكتار و با سرمايه گذاري ۱۰ ميليارد 
تومان اجرا مي گردد.  حسين س��رابندي افزود: از كل اعتبار اين طرح 
۶ ميليارد تومان از محل تسهيالت كم بهره و ۴ ميليارد تومان از محل 
مشاركت بخش خصوصي تأمين و پرداخت خواهد شد.  وي تصريح كرد: 
اين كشتارگاه در هر شيفت كاري ظرفيت كشتار ۲۰۰ رأس دام سنگين 
و 3۰۰ رأس دام سبك را خواهد داشت.  در ادامه سفر موهبتي استاندار 
سيستان و بلوچستان كلنگ احداث سردخانه بسته بندي و فرآوري خرما 
نگاران نخل سراوان در زميني به مساحت يك هكتار و با سرمايه گذاري 
۶ ميليارد توماني بخش خصوص��ي و ظرفيت 3 هزار تن س��ردخانه و 

بسته بندي در بخش مركزي روستاي اسپيچ به زمين زده شد.

 شهردار مشهد از دستور 
معاون اول رئيس جمهور خبر داد

اجراي بازآفريني شهري و ساماندهي 
مشكالت حاشيه مشهد    

يکي از موضوعاتي كه به صورت ويژه     خراسان رضوي
در نشست ش�هرداران كالنشهرها با 
معاون اول رئيس جمهور مطرح ش�د بحث مشکالت حاشيه چند 
كالنش�هر از جمله مش�هد بود كه ب�ا توجه به دس�توري كه آقاي 
جهانگيري در اين خصوص داده اند و اهتمام وزير راه و شهرسازي 
بازآفريني ش�هري در حاش�يه هاي شهر س�رعت خواهد گرفت. 
شهردار مشهد با عنوان كردن مطلب فوق و با اشاره به نشست شهرداران 
كالنشهرها با اسحاق جهانگيري گفت: اين ديدار با حضور وزير كشور، 
وزير راه و شهرسازي، رئيس س��ازمان برنامه بودجه و مديران سازمان 
امور مالياتي برگزار و گفت وگوهاي متعددي در خصوص مسائل مربوط 
به شهرداري ها كالنشهرهاي كشور انجام شد.  محمدرضا كالئي با بيان 
اينكه مشكالتي در خصوص حاشيه شهر مشهد داريم كه بخشي از آن 
بايد در دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه و بخشي ديگر نيز در بحث 
بازآفريني شهري پيگيري و برطرف ش��ود، اظهار كرد: اين موضوع در 
نشست روز گذشته با معاون اول رئيس جمهوري مطرح شد و اميدواريم 
با توجه به دستوري كه معاون اول رئيس جمهور داده اند و اهتمامي كه 
وزير راه وشهرس��ازي داشتند، اين موضوع س��رعت بگيرد.  وي اضافه 
كرد: در اين نشس��ت همچنين موضوعاتي كه اكن��ون به صورت ويژه 
در كميسيون هاي دولت در حال رسيدگي است مطرح و مقرر شد كه 
با سرعت بيشتري پيگيري شود.  كالئي ادامه داد: در كنار اين مسائل 
فعال شدن كميسيون شهرداري هاي كالنشهرها در دولت نيز مطرح كه 
جمع بندي نهايي در مورد آن انجام شد و قرار شد سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها نيز توان بيش��تري براي موضوعات مرتبط با حمل و نقل 
عمومي از جمله حمل و نقل ريلي و خريد اتوبوس گذاشته و برآن تمركز 
بيشتري داش��ته باش��د.  وي ادامه داد: موضوع ديگري كه در نشست 
شهرداران كالنشهرها با معاون اول رئيس جمهور مطرح شد بودجه ۹۸ 
و ضمانت هاي بانكي بود و موضوعات چند كالنشهر از جمله شهر مشهد 
و حاشيه هاي آن و مجموع تس��هيالتي كه در اين رابطه بايد در دولت 

پيگيري شود به صورت ويژه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

 آبگيري ۹۸ درصد از سازه هاي 
آبخيزداري هرمزگان     

   هرمزگان در پ�ي بارندگي ه�اي اخي�ر ۹8 درصد از 
سازه هاي آبخيزداري هرمزگان آبگيري شد. 
معاون آبخيزداري منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان با اعالم اين خبر 
گفت: با توجه به بارندگي هاي پاييز و زمستان ۲۲۰ ميليون متر مكعب آب 
در سه نوبت در ساز هاي آبخيزداري استان ذخيره شد.  ابراهيم جعفري 
تختي نژاد افزود: ظرفيت آبگيري و كنترل رواناب سازه هاي آبخيزداري 
هرمزگان در سه نوبت آبگيري ۴۹۰ ميليون متر مكعب است.  وي با اشاره به 
اين كه بيشترين حجم استحصال آب در سازه هاي شرق استان است، ادامه 
داد: آبگيري سازه هاي آبخيزداري در تغذيه آبخوان هاي زيرزميني دشت ها 

و تقويت پوشش گياهي عرصه هاي منابع طبيعي مؤثر است. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 »ترسالي« بدون برنامه
 ويرانگرتر از خشكسالي

بر اساس گزارش هاي سازمان هاي هواشناسي داخلي و خارجي، ايران 
طي سال هاي آينده و به خصوص تا س��ال ۱۴۰۰ بارش هاي خوبي در 
پيش دارد و حتي برخي كارشناسان از ورود ايران به يك دوره ۲۰ساله 
ترس��الي خبر مي دهند. البته بارش هاي اخير و س��رريز شدن سدها 
هم نش��ان مي دهد روزهاي خوبي در راه است. با اين اوصاف مشخص 
نيست چرا مسئوالن امر هيچ صحبتي در رابطه با برنامه هايشان براي 
مديريت آب نمي كنند و گويي همه چيز را به اميد خدا سپرده و در سايه 
حرف هاي شيرين و نمناك بارش ها به خواب خوششان ادامه مي دهند 
و منتظرند تا ابر و باد و مه و خورشيد و فلك خودشان وارد عمل شوند و 
با تأمين آب مورد نياز كشور سفره هاي آب زير زميني را نيز پر كنند و 

پاياني بر داستان دنباله دار خشكسالي ها باشند. 
با اينكه بارش ب��رف و باران طي ماه ه��اي اخير نش��ان داده مي توان 
به پيش بيني ها در مورد ورود ايران به ترس��الي امي��دوار بود اما نبايد 
فراموش كنيم كه ايران عالوه بر قرار داشتن در منطقه خشك و نيمه 
خشك، بيش از دو دهه است كه با خشكسالي شديد دست و پنجه نرم 
مي كند و بر اساس شاخص خشكس��الي كوتاه مدت حدود ۸۹ درصد 
مس��احت كش��ور با درجات مختلف خشكس��الي مواجه است كه ۲۵ 
درصد خشكس��الي خفيف، 3۵ درصد خشكسالي متوسط، ۲۲ درصد 
خشكسالي ش��ديد، ۸ درصد خشكسالي بسيار ش��ديد و تنها حدود 
۱۰ درصد مساحت كش��ور در ش��رايط طبيعي قرار دارد.  در مقياس 
بلندمدت نيز پهنه هاي بس��يار وس��يعي از كش��ور درگير خشكسالي 
هستند و خشكسالي شديد و بسيار شديد در استان هاي تهران، البرز، 
قزوين، فارس، خراسان رضوي، شمال و جنوب كهگيلويه و بويراحمد، 

خوزستان، بوشهر، كرمان، كرمانشاه، يزد و سمنان ديده مي شود. 
به گفته كارشناسان سازمان هواشناسي، سال آبي از اول مهر هر سال 
شروع مي ش��ود و تا پايان ش��هريورماه س��ال بعد ادامه دارد. بنابر اين 
بارندگي هايي كه در ش��هريور در ايران اتفاق افتاده ربطي به سال آبي 
كنوني يعني ۹۷- ۹۸ ندارد. اما رخدادهاي بارندگي امسال آبي از اول 
مهرماه تاكنون بس��يار خوب بوده و در تمام شش حوضه اصلي كشور 
ميزان بارندگي طي اين 3 ماهي كه از سال آبي گذشته نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بهتر بوده است. 
براساس گزارش هاي مس��تند نيز مي توان متوجه ش��د كه نسبت به 
ميانگين درازمدت ۵۰ ساله به جز حوضه مرزي شرقي كه هنوز نسبت 
به ميانگين درازمدت، ريزش آسماني اش كمتر است در بقيه حوضه ها 
وضعيت بارندگي حتي از ميانگين هاي دراز مدت هم بهتر بوده است 
و هم اكنون ايران بهترين وضعي��ت را در حوضه خليج فارس و درياي 
عمان دارد كه ۱۹۷/۵ ميلي متر بارندگي داش��ته است و اين ميزان از 
متوسط ۵۰ ساله كش��ور حدود ۶۴ درصد بيشتر اس��ت و از سال آبي 

گذشته هم 3۵۵ درصد بيشتر است. 
محمد درويش ادامه مي دهد: »اين ها نشان دهنده اين است كه در اين 
سه چهار ماه اوضاع خوب بوده و شواهد نشان دهنده اين است كه واقعاً 
وارد ترسالي شده ايم اما اينكه بخواهيم بر اساس اين قضاوت كنيم كه 
خشكسالي كشور ديگر كاًل تمام شده است يا آن گونه كه برخي مديران 
و مس��ئوالن مي گويند كه تا س��ال ۱۴۰۰ ديگر خشكسالي نخواهيم 
داش��ت يا حتي مي گويند وارد دوره ۲۰ ساله ترس��الي شده ايم اين ها 
قضاوت هاي نادرس��ت و غيرعلمي است و نش��ان دهنده اين است كه 
اقليم اين كشور را نمي شناسند.« با اين حال و در كمال تأسف وقتي به 
وضعيت آب مصرفي، حرف هاي مسئوالن و برنامه ها و اقداماتشان در 
زمينه مديريت آب نگاه مي كنيم متوجه مي شويم نه تنها هيچ كاري در 
رابطه با جلوگيري از ميزان هدر رفت و حفظ منابع آبي در كشور صورت 
نگرفته است بلكه هيچ برنامه اي هم براي آينده ندارند و همه چيز را به 

حرف و جلسه و اظهار اميدواري ها ختم كرده اند. 
به هرحال اين بار بايد يكي پيدا شود تا مس��ئوليت اتفاقات را بر عهده 
بگيرد. اگر خشكسالي توانست صدها هزار هكتار از مزارع و زمين هاي 
قابل كشت را به بيابان تبديل كند، آيا بايد دست روي دست بگذاريم و 

اين بار بارش ها و به تبع آن سيالب ها باقي زمين ها را از بين ببرند؟

محمدرضا هاديلو


