
   آذربايجان ش�رقي: مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق تبريز از 
مشتركان خاص كه حساسيت ويژه اي نسبت به قطعي برق دارند خواست تا 
اين موضوع را به شركت اطالع دهند.  عادل كاظمي در اين خصوص اظهار 
داشت: مشتركاني كه قطعي برق آنها موجب بروز حوادث غير قابل پيش بيني 
و غير قابل جبران براي ايشان مي شود، مي توانند موضوع را به صورت كتبي 
با ارائه داليل مربوطه به شركت توزيع نيروي برق تبريز اطالع دهند.  وي 
تصريح كرد: در اين راستا، ترتيبي اتخاذ شده كه به هنگام واگذاري انشعاب و 

عقد قرارداد با مشتركان جديد، اين موضوع به ايشان اطالع رساني شود. 
   بوشهر: فرماندار دشتي گفت: در سال گذشته ۱۰۰ هزار تن محصوالت 
كشاورزي از اين شهرستان صادر شده است.  عبداهلل نادري اظهار داشت: 
اين محصوالت به كشورهاي عراق، افغانستان، قطر و روسيه صادر شده 
اس��ت.  وي افزود: اين شهرس��تان يكي از قطب هاي كش��اورزي استان 
محسوب مي شود و س��االنه محصوالت زيادي توليد مي شود كه عالوه 
بر مصرف داخل به ديگر كش��ورها نيز صادر مي شود.  نادري بيان كرد: با 
پيگيري هاي صورت گرفته و عنايت دولت اين شهرستان در حوزه آبياري 

تحت فشار رتبه برتر استان را به خود اختصاص داده است. 
   چهارمحال و بختياري: معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد 
كشاورزي اس��تان چهارمحال و بختياري گفت: بيش از ۶۰۰ هزار قطعه 
جوجه ريزي در مرغداري هاي چهارمحال وبختياري انجام شد.  سام مرداني 
با اشاره به اينكه ۶۰۰ هزار قطعه جوجه ريزي در مرغداري هاي چهارمحال 
و بختياري انجام شد، اظهار داشت: يك ميليون و ۶۵۰ هزار قطعه مرغ در 
استان چهارمحال و بختياري آماده كشتار است.  معاون بهبود توليدات 
دامي سازمان جهاد كشاورزي اس��تان چهارمحال و بختياري بيان كرد: 

۳۰۰تن مرغ در سطح استان چهارمحال و بختياري توزيع شده است. 
   خراس�ان رضوي: رئيس بني��اد فرهنگي حض��رت مهدي)عج( 
خراسان رضوي گفت: ۱۵۰ كارش��ناس در دهه مهدويت به شهرهاي 
خراسان رضوي و استان هاي همجوار اعزام شده اند.  سيدجعفر موسوي 
نس��ب افزود: چهار واقعه مهم در اس��الم وجود دارد كه ش��امل بعثت، 
غدير، عاشورا و ظهور است كه اين وقايع از هم جدا نبوده و در هم تنيده 
هستند.  وي ادامه داد: جهان كفر در مقابل انقالب اسالمي قرار دارد چرا 
كه انقالب ريشه در اين چهار واقعه دارد و اينكه امريكايي ها سپاه را در 
ليست تروريستي قرار مي دهد به علت اين است كه سپاه از دل مهدويت 
خارج شده اس��ت.  رئيس بنياد فرهنگي حضرت مهدي)عج( خراسان 
رضوي ادامه داد: اقدامات ما در راستا نشر معارف مهدويت، سبك زندگي 

مهدويت، نشانه ها و عالئم ظهور و ويژگي هاي حكومت مهدوي است. 
   فارس: ساختمان كانون زبان ايران در شهرستان جهرم با اعتبارات ملي 
و استاني در حال ساخت است.   مديركل كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان فارس با اعالم اين مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: ساختمان 
كانون زبان جهرم در ۳ طبقه و در زميني به مساحت ۱۶۵۰ متر مربع و 
زيربناي ۲۲۰۰ متر در حال ساخت است.  به گفته زهرا افتخاري، هزينه 
ساخت اين ساختمان از محل اعتبارات ملي و استاني تأمين و پيش بيني 
مي شود اين پروژه نزديك به ۶۰ هزار ميليارد ريال هزينه در برداشته باشد.  
وي ضمن اضافه كرد: بخشي از اين اعتبار توسط كانون كشور و مابقي با 
تالش پيگير نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار ويژه 

اين شهرستان، توسط سازمان مديريت برنامه ريزي تأمين مي شود.

درياچه اروميه در آذربايجان غربي يكي از مهم ترين 
زيس��تگاه هاي طبيعي در استان و كشور به شمار 
مي رود كه تأثير مثبتي بر اكوسيستم منطقه دارد. با 
اين حال طي سال هاي گذشته بي توجهي به حفظ 
حقابه آن و استفاده بي رويه از منابع آبي كه به اين 
درياچه سرازير مي شد موجب ش��د تا اين مكان 
ارزش��مند با بحران كم آبي و حتي خشك شدن 
مواجه شود.  به گفته برخي از كارشناسان، ساخت 
س��دهاي بي ش��مار روي رودخانه هاي منتهي به 
درياچه اروميه، در كنار حفر۲۰ هزار چاه غيرمجاز 
در اين منطقه -كه طبق آمارها از حدود يك ميليون 
چاه در كشور حفر شده در كشور 8 درصد آن مربوط 
به حوضه درياچه اروميه مي شود- سبب شد تا اين 

مكان با بحران بي آبي مواجه شود. 
   چند راهكار مهم براي حفظ اروميه

از آنجا كه براي حفظ درياچه ها و منابع آبي نياز 

است تا همواره حقابه آنها مورد توجه قرار بگيرد و 
جلوي استفاده بي مورد گرفته شود، لذا اين مهم 
موجب شده تا در سال هاي اخير اين موارد به شدت 
مورد توجه قرار بگيرد.  سرانجام روز گذشته بود 
كه مدير امور زراعت س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان غربي اعالم كرد: »طرح جامع زراعت 
به منظور احياي درياچه اروميه در ۹ شهرستان 
حوضه آبريز اين پهنه آبي در حال اجرا اس��ت.« 
علي عيدي با اش��اره به راه هايي كه قرار است در 
اين رابطه اجرايي ش��ود، افزود: »اجراي عمليات 
كش��اورزي حفاظتي، اس��تفاده از تكنيك هاي 
به زراعي، توسعه سامانه هاي نوين آبياري در جهت 
كاهش مصرف آب، اس��تفاده از ارقام و الگوهاي 
كم آب بر از اهداف اجراي اين طرح است.« به گفته 
وي، افزايش راندمان توليد و كاهش ۴۰ درصدي 
مصرف آب نيز از ديگر اه��داف اجراي اين طرح 

است و به طور كلي به منظور كاهش مصرف آب، 
باال بردن راندمان توليد و اصالح الگوي كشت در 
اولويت فعاليت هاي بخش كشاورزي قرار دارد.  به 
گفته كارشناسان كل اعتبارات تخصيص يافته به 
اين طرح در وسعت ۴۵ هزار و ۳۵۰ هكتار با اعتبار 
۲۳۶ ميليارد و ۷۹۴ ميليون ريال است، كه ۲۱۰ 
ميليارد و ۱۹۴ ميليون ري��ال از اين رقم از محل 

اوراق خزانه اسالمي تأمين شده است. 
   اجراي طرح كشاورزي حفاظتي

در كن��ار مديريت مناب��ع آب مورد اس��تفاده در 
كشاورزي الزم است كه گياهاني در مناطق مختلف 
كشور كشت شود كه راندمان بااليي داشته باشند؛ 
موضوعي كه هم اكنون مورد توجه كارشناس��ان 
قرار گرفته و در حال اجرايي ش��دن اس��ت.  مدير 
امور زراعت سازمان جهاد كش��اورزي آذربايجان 
غربي با اش��اره به اينكه طرح كشاورزي حفاظتي 

ش��امل فعاليت ه��اي مديريت بقاي��اي گياهي، 
كم خ��اك ورزي، بي خاك ورزي و اج��راي تناوب 
زراعي در جهت افزايش حاصلخيزي خاك است، 
گفت: »براي اجراي اين طرح نيز در سطح ۲8 هزار 
و ۶۴۲ هكتار، كمك هزينه اي با اعتبار ۱۰۱ ميليارد 
و ۹8۰ ميليون ريال براي پرداخت به كشاورزان در 
نظر گرفته شده اس��ت.« عيدي با بيان اينكه بايد 
فعاالن بخش كشاورزي براي كاهش مصرف آب 
تالش كنند، افزود: »به اين منظور زير پروژه هاي 
گندم، جو، چغندرقند، علوفه، س��بزي و صيفي، 
يونجه، نخود، ذرت و كش��اورزي حفاظتي طرح 

مديريت جامع زراعت تعريف شده است.«
از آنجا كه برخي از گياهان به آب كم��ي نياز دارند 
لذا اين مهم موجب ش��د تا براي اولين بار در س��ال 
۹۷ كشت نشايي چغندرقند در سطح ۱۲ هكتار در 
حوضه آبريز درياچه اروميه انجام بگيرد و تصميم بر 
آن شد تا در س��ال زراعي جاري نيز اين عمليات در 
س��طح ۲۷۰ هكتار از اراضي چغندرقند اجرا شود.  
همچنين تغيير الگوي كش��ت ب��ذري چغندرقند 
از ۵۰ در ۵۰ ب��ه ۴۰ در ۶۰ )با ه��دف حذف يك در 
ميان جوي ه��اي آبياري( به همراه توس��عه آبياري 
ميكرو در سطح ۳ هزار و 8۴۴ هكتار نيز در دستور 
كار قرار گرفت.  با تمام اين اقداماتي كه در چند سال 
اخير انجام گرفت تصميم بر آن شد تا براي مديريت 
آب كارهاي ديگري نيز انجام شود.  ازجمله كارهاي 
شاخصي كه در مزارع چغندرقند انجام گرفته شده 
است، تغيير آرايش كشت در س��طح ۶۵۰ هكتار و 
تجهيز ۴۱۶ هكتار از اراضي زراعي زير حوضه درياچه 
اروميه به آبياري نوار تيپ است كه توسعه اين روش ها 
نقش بس��زايي در كاهش مصرف آب داشته است.  
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان 
غربي با تأييد اين مهم گفت: »براي خريد بذور گندم 
مقاوم به كم آبي يا كم آب بر به هم��راه اجراي مزارع 
PVC مقايسه ارقام مش��اركتي در سطح ۷ هزار و 
۱۲8 هكتار اعتباري بالغ بر ۱۲ ميليارد و 88۰ ميليون 
ريال به كشاورزان به صورت كمك بالعوض دولتي 
پرداخت شده است.« اين اقدامات در حالي است كه 
در راستاي اجراي اين طرح به منظور توسعه كشت 
نشايي محصوالت سبزي و صيفي و جايگزيني ارقام 
زودرس و ميان رس سيب زميني در سطح ۱۹۰هكتار 
با اعتبار ۳ ميليارد و 8۰۰ ميليون ريال، براي كشت 
محصوالت علوفه اي كم آب بر و جايگزيني آن با ارقام 
يونجه در س��طح ۱۴۰۰ هكتار با اعتبار ۱۶ ميليارد 
و 8۰۰ ميليون ريال، براي توسعه كشت حبوبات با 
ارقام مقاوم به كم آبي و كشت هاي پاييزي و انتظاري 
در س��طح ۱۷۴ هكتار با اعتبار ۱۱ميلي��ارد و ۴8۴ 
ميليون ريال و همچنين براي خريد و كش��ت ارقام 
زودرس ذرت در سطح ۳۵۰۰ هكتار، اعتباري بالغ بر 
۳۰۰/۶ ميليون ريال و كشت ارقام جديد جو و... در 
سطح ۴8۰ هكتار با اعتباري بالغ بر ۷۶۰/۵ ميليون 
ريال به عنوان كمك هزينه خريد به كشاورزان در سال 
زراعي جاري پرداخت خواهد شد.  عيدي با تأييد اين 
خدمات و اقدامات تأكيد كرد: »با جذب اعتبارات طرح 
احياي درياچه اروميه در جهت خريد و به كارگيري 
ماش��ين آالت مكانيزه و رعايت اصول كش��اورزي 
حفاظتي اعم از تناوب زراعي، مي توان بين ۱۵ تا ۳۰ 

درصد در مصرف آب صرفه جويي كرد.«

استفاده بي رويه از منابع آبي، در كنار كشت هاي آب بر و حفر چاه هاي 
عميق ازجمله اقداماتي بود كه باعث شد تا در سال هاي اخير درياچه 
اروميه، از لحاظ آبي به ش�دت با بحران مواجه شود.  با وجود اقداماتي 
كه براي حقاب�ه آن انجام گرفت، اما س�يل اخير بود كه موجب ش�د تا 

حد قابل توجهي از آب م�ورد نياز اين محل جبران ش�ود.  با اين حال 
روز گذش�ته مدير امور زراعت س�ازمان جهاد كش�اورزي آذربايجان 
غربي اعالم كرد: »طرح جامع زراعت به منظور احياي درياچه اروميه 
در ۹ شهرس�تان حوض�ه آبريز اي�ن پهنه آب�ي در حال اجرا اس�ت.«

هر سال و با پايان 
زيبا احمدي

   گزارش 2
تعطيالت ن�وروز 
گزارش ها و اخبار 
زيادي در مورد ميزان ورود گردشگر و توريست به 
كشور و آمار مسافرت هاي ايرانيان منتشر مي شد. 
اما امسال تمام مسائل تحت الشعاع سيالب هاي 
ويرانگر، آن هم در اس�تان هاي گردش�گرپذير 
معطوف ش�د و فراموش ش�د كه همين ب�اران و 
نزوالت آسماني هم مي توانند به نوبه خود طراوت 
و سرسبزي و جذب توريست را به همراه داشته 
باشند به شرطي كه برنامه اي پشت آن باشد. در 
مجموع با اينكه ايران داراي استان هايي  است كه 
هر كدامشان ظرفيت عظيم در زمينه گردشگري 
و جذب توريسم به شمار مي آيند اما نگاهي به آمار 
نشان مي دهد وضعيت مجموعه استان ها و كل 
كشور آن قدرها هم در ميزان ورود ارز به واسطه 
صنعت توريس�م خوب نيس�ت و نمي ت�وان به 
حرف هاي مسئوالن و ارقامي كه براي خوب بودن 
وضعي�ت ارائ�ه مي كنن�د، دل خ�وش ك�رد. 

    
از شمالي ترين استان كشور تا جنوبي ترين آنها، اسم 
هر كدام كه به ميان مي آيد، مجموعه اي از ظرفيت هاي 
تاريخي و طبيعي در مقابل چشم ها نقش مي بندد. 
توانمندي هايي كه داشتن شان آرزوي هر كشوري 
است تا غوغايي در صنعت گردشگري به پا كند.  با اين 
حال و به داليل مختلف هنوز ايران نتوانسته به جايگاه 

اصلي خود در جذب توريست برسد. 
   مشكالت عديده زير پوست وضعيت آرام 
بر اساس گزارش هاي جهاني كشور هاي مالزي، 
ام��ارات، تركي��ه، اندون��زي، تايلند، عربس��تان 

س��عودي، تونس، مالديو، قطر و اردن ۱۰ كشور 
برتر مقصد گردشگري مس��لمان هستند كه در 
اين بين رتبه كش��ور هاي مالديو، تونس و تايلند 
طي س��ال هاي اخير به طور چش��مگيري بهبود 
يافته و پيشرفت آنها بازار گردشگري ايران را عقب 
رانده است.  با اين حال گزارش هاي داخلي چيز 
ديگري مي گويند و به گفته معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري، سفر گردش��گران خارجي به ايران 
افزايش قابل توجهي داشته است.  گويي علي اصغر 
مونسان عادت كرده كه پا به هركجا كه مي گذارد 
از وضعيت خوب و ظرفيت هاي آن منطقه تعريف 
و تمجيد كند و ادعا كند، ميزان ورود گردشگران 

خارجي به كشور هم بسيار عالي است.  در همين 
رابطه وقتي به اس��تان بوشهر س��فر كرده بود از 
جاذبه ه��اي گردش��گري و ابنيه ه��اي تاريخي 
شهرس��تان كنگان بازديد كرده و مثل هميش��ه 
استان بوشهر را داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي در 

حوزه گردشگري و صنايع دستي معرفي كرد!
مونسان با اشاره به وجود ميراث فرهنگي و ابنيه 
تاريخي كم نظير در اين استان بوشهر خاطرنشان 
ك��رد: »اين ظرفيت ه��ا بيانگر تاريخ درخش��ان 
استان بوشهر است و بايد از اين ظرفيت ها بهترين 
اس��تفاده صورت گيرد.« البته ب��از هم يك كلي 
گويي ديگر از يك مس��ئول ديگر را شاهد بوديم 
و اين بار رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگري گفت بايد از اين ظرفيت ها به 
بهترين صورت استفاده شود...!

ايشان نگفت در شرايطي كه خودش سكاندار اين 
سازمان عريض و طويل اس��ت چه كسي بايد از 

ظرفيت ها به نحو احسن استفاده كند؟
وي يكي از اولويت هاي مهم را توسعه توريسم و 
گردشگري خارجي دانست و تأكيد كرد: »امسال 
شاهد افزايش قابل توجه ميزان حضور گردشگران 

خارجي در سطح كشور هستيم.«
   سفرهاي استاني بدون آمار جهاني

خوب است بدانيم مس��ئوالن ايراني در شرايطي 
آمار و ارقام و حرف هاي بي عمل خود را پيوس��ته 
تكرار مي كنند كه بر اساس گزارش جديد وزارت 
گردش��گري تركيه كه تا دو دهه قبل حتي هيچ 
حرف��ي در زمينه گردش��گري در قاره آس��يا هم 
نداشت، درآمد صنعت گردشگري اين كشور در 
سال ۲۰۱۷ ميالدي نسبت به سال قبل با افزايش 
۲۰ درصدي به ۲۶ ميليارد دالر رس��يده اس��ت. 
درآمد ۲۶ ميلياردي تركيه در حالي است كه ميزان 
درآمد گردشگري ايران در بهترين حالت سال هاي 
اخير بنابر اذعان خبرگزاري جمهوري اسالمي 8 
ميليارد دالر بوده است. اين مقايسه زماني غم انگيز 
مي ش��ود كه بدانيم درآمد ارزي فروش نفت خام 
ايران در سال جاري حدود ۳۰ميليارد دالر يعني 
تقريباً ۴ ميليارد دالر بيشتر از درآمد گردشگري 
تركيه است.  حاال ديگر حرفي باقي نمي ماند. فقط 
مي ماند متولياني كه به سفرهاي دوره اي و استاني 
عادت كرده اند و هزاران ظرفيت زمين مانده كه هر 
كدامشان اهرمي قوي در جذب توريست و به تبع 

آن ارز آوري براي كشور به شمار مي آيند.

حرفهايشيرينمسئوالنچنگيبهدلگردشگرينميزند
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 كاهش مصرف آب، باال بردن راندمان توليد و اصالح الگوي كشت در اولويت فعاليت هاي بخش كشاورزي 
در ۹شهر حوضه آبريز درياچه قرار دارد

 طرح کشاورزی حفاظتی 
برای حفظ دریاچه ارومیه اجرا می شود

88498441سرویس  شهرستان

 بهره برداري از فاز اول نیروگاه 
زمین گرمایي مشگین شهر تا پایان سال   

مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد     اردبيل
نيروي برق حرارتي كشور از افتتاح فاز 
اول نيروگاه زمين گرمايي مشگين ش�هر در سال جاري خبر داد. 
محسن طرز طلب در جريان بازديد از نيروگاه زمين گرمايي مشگين 
شهر گفت: با بهره برداري از اين نيروگاه، ايران به عنوان نهمين كشور 
دارنده فناوري زمين گرمايي به عضويت باش��گاه جهاني كش��ورهاي 
دارنده ژئوترمال خواهد پيوست.  وي افزود: در حال حاضر به رغم آماده 
بودن چاه هاي توليد بخار و خريداري و حمل توربين مولد برق به محل 
نيروگاه، اين پروژه در چند سال اخير به دليل اختالف پيمانكار با وزارت 
نيرو به صورت راكد رها شده است.  مديرعامل شركت مادر تخصصي 
توليد نيروي برق حرارتي كشور ادامه داد: اخيراً اين پروژه با دستور وزير 
نيرو از شركت سانا تحويل و به شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق 
حرارتي واگذار شد.  طرز طلب تشريح كرد: در سال جاري با يك اقدام 
جهادي فاز نخست آن به ظرفيت ۵ مگا وات به بهره برداري مي رسد.  وي 
با بيان اينكه اين شركت تاكنون ۶۴هزار مگاوات برق در نقاط مختلف 
كش��ور وارد مدار كرده، افزود: امس��ال نيز بيش از ۵ هزار مگاوات برق 

حرارتي وارد مدار كشور خواهد شد. 

 تأمین ۱۰ دستگاه دیالیز 
براي بیماران سیل زده خوزستان 

قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم     خوزستان
پزشكي جندي شاپور اهواز از تأمين 
۱۰ دس�تگاه دياليز توس�ط وزارت بهداش�ت براي درمان بيماران 

دياليزي مناطق سيل زده خوزستان خبر داد. 
دكتر خجسته حس��يني نژاد اظهار كرد: در پي درخواست دانشگاه علوم 
پزشكي اهواز در خصوص ادامه فعاليت بخش دياليز بيمارستان چمران 
سوسنگرد به عنوان تنها بخش دياليز در منطقه، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي اقدام به تأمين ۱۰ دستگاه ماشين دياليز كرد.  وي افزود: 
در حال حاضر بيمارستان چمران سوسنگرد مجهز به ۲۰ دستگاه ماشين 
دياليز است.  حسيني نژاد ادامه داد: اكنون بخش دياليز اين بيمارستان 
به جز ۷۵ بيمار دياليزي شهرهاي سوس��نگرد، هويزه، حميديه، رفيع و 

روستاهاي اطراف توان پذيرش ۵۰ بيمار ديگر را در سه شيفت دارد. 

 شهرك فرش در ساوجبالغ 
راه اندازي مي شود   

رئيس اداره صنع�ت، معدن و تجارت     البرز
شهرستان ساوجبالغ با اشاره به توجه 
به كثرت بافندگان و تنوع توليد، از راه اندازي شهرك فرش در اين 

شهرستان خبرداد. 
مهدي زارعكار گفت: راه اندازي شهرك فرش نقش مؤثري در ساماندهي 
بافندگان، ايجاد اشتغال و رونق توليد اين كاالي ايراني دارد.  وي با اشاره 
به فعاليت چهار تعاوني فرش در شهرستان ساوجبالغ، افزود: براساس 
آمار موجود، ۳ هزار و ۳۱۱ بافنده فرش در اين شهرستان شناسايي شده 
كه از اين تعداد ۵۶۱ بافنده تحت پوشش بيمه صنايع دستي، ۱۰۰ نفر 
تحت پوشش بيمه روستايي و ۲ هزار و ۶۵۰ بافنده فاقد بيمه هستند.  
رئيس اداره صمت شهرستان ساوجبالغ ادامه داد: راه اندازي شهرك فرش 
به منظور ساماندهي بافندگان فرش در قالب بسته اي كامل اعم از تأمين 
مواد اوليه، فروش و صادرات مي باش��د.  زارعكار بيان داشت: همچنين 
نمايشگاه فرش شهرستان ساوجبالغ پس از ماه مبارك رمضان امسال 
با هدف شناساندن ظرفيت ها برپا مي شود.  وي در خصوص ساماندهي 
واحدهاي توليد مانتو و پوشاك  مدارس ساوجبالغ گفت: در اين زمينه 
تمام واحدهاي توليدي شهرستان شناسايي شده اند كه پس از بازديد از 

كارگاه ها و بررسي ظرفيت آنها، ساماندهي خواهند شد. 

 مازندران صاحب ۱36 اسكله 
گردشگري دریایي مي شود   

اس�تاندار مازن�دران از اح�داث ۱۳۶     مازندران
اس�كله گردش�گري دريايي در اين 

استان خبر داد. 
احمد حس��ين زادگان در جلسه ساماندهي سواحل اس��تان با اشاره به 
اينكه ۱۳۶ مكان براي ساخت اسكله هاي گردشگري از رامسر تا گلوگاه 
شناسايي شده اس��ت، گفت: س��اخت اسكله هاي گردش��گري توسعه 
زيرس��اخت هاي صنعت گردش��گري دريايي را به هم��راه دارد.  وي با 
بيان اينكه اسكله هاي گردشگري موجب افزايش دسترسي و خدمات 
گردشگري به گردشگران را در تمام فصول سال فراهم مي كند، تصريح 
كرد: اشتغال مستقيم و غيرمستقيم پايدار، توسعه اجتماعي، اقتصادي و 
توريستي مناطق گردشگري، افزايش ضريب ايمني سفرها و گشت هاي 
تفريحي دريايي و ايجاد بستر رفاهي مناسب براي گردشگران از جمله 
نقاط مثبت اجراي اين پروژه است.  حس��ين زادگان، پيش بيني هزينه 
ساخت هر اسكله درجه يك را ۷۰۰ ميليون تومان اعالم كرد و گفت: اين 
اسكله ها توسط متخصصان داخلي و استاني مانند شركت كشتي سازي 
صدرا با سازه هاي سبك فلزي ساخته خواهد شد.  به گفته وي، ساختار 
اين اسكله ها به گونه اي است كه مانع رفت وآمد آب دريا نمي شود و تمام 
مالحظات زيست محيطي نيز در نظر گرفته خواهد شد.  استاندار مازندران 
به آمادگي برخي از سرمايه گذاران براي اجراي اسكله هاي گردشگري، 
اش��اره و اظهار كرد: اين طرح پس از تصويب نهاي��ي و تأييد صالحيت 
سرمايه گذاران، قابل اجرا خواهد بود؛ افرادي كه تمايل براي سرمايه گذاري 
در اين حوزه را دارند پس از تصويب نهايي مي توانند به دستگاه مربوطه 
مراجعه كنند.  وي با بيان اينكه اين اسكله ها براي گشت زني، پذيرايي و 
تردد گردشگران تعبيه شده اند، گفت: جهت تردد مسافران خط ساحلي 

ايجاد مي شود تا تردد دريايي را نيز در استان داشته باشيم.

 نشاء 6۰ درصد از شالیزارهاي گیالن
 به صورت ماشینی   

   گيالن مدير زراعت جهاد كشاورزي گيالن از 
از  درص�د  نش�اء۶۰  پيش بين�ي 

شاليزارهاي گيالن به صورت ماشيني خبرداد. 
ابراهيم اكبرزاده گفت: نخستين نشاء دس��تي برنج در گيالن در هزار 
متر مربع از شاليزار جعفر رحمان پور شاليكار اهل روستاي سياهكلده 
لنگرود آغاز شد. اين ش��اليكار در شاليزارش رقم بومي هاشمي كشت 
كرد.  وي با بيان اين كه نشاء ماشيني برنج هم از هفته اول ارديبهشت 
در گيالن آغاز مي شود، افزود: قرار است امسال حدود ۱۴۳ هزار هكتار 
معادل ۶۰ درصد از شاليزارهاي گيالن ماشيني نشاء شود.  مدير زراعت 
سازمان جهاد كشاورزي گيالن گفت: شاليكاران گيالني تا امروز بيش 
از ۱۹۰ هزار هكتار از شاليزارهاي استان را شخم زدند.  وي تصريح كرد: 
س��االنه حدود ۷۵۰ هزار تن برنج س��فيد در گيالن توليد مي شود كه 
معادل ۴۰ درصد برنج توليدي كشور است.  مراحل توليد برنج شامل 

كاشت، داشت و برداشت در يك دوره ۵ تا ۶ ماه انجام مي شود.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 قانون جامع خاك ایران 
زیر خاك بي توجهي مجلس

نزديك به ۱۵ س��ال اس��ت كه قان��ون جامع خ��اك در مجلس خاك 
مي خورد و كارشناسان و دوستداران محيط زيست اميدوارند با تصويب 
و مديريت بهينه خ��اك بتوان از افزايش ريزگردها و فرس��ايش خاك 
جلوگيري كرد. البته اين قانون در شرايطي به خاطر بي توجهي مجلس 
زير خروارها خاك خوابيده كه فرس��ايش خاك در ايران حدود ۱۶ تن 
در هكتار در سال است و در دنيا متوسط فرسايش خاك حدود ۶ تن در 
هكتار است.  اگر قرار باشد تاريخ دقيقي در مورد خدمات رساني خاك و 
زمين به انسان ها اعالم شود بايد حداقل به ۱۲ هزار سال قبل برگرديم. 
خدماتي كه بايد همچنان ادامه داشته باشد تا زندگي بشر دچار چالش 
نشود و فاجعه اي رخ ندهد.  اما در اين ميان اين انسان ها هستند كه با 
تبديل اراضي كشاورزي به مسكوني و شهرهاي صنعتي و ساير موارد 
شرايط بسيار نگران كننده اي را رقم زده اند و در كنار آن كمبود اراضي 
حاصلخيز ايجاب مي كند از وضع موجود بشدت صيانت كنيم تا آينده 

فرزندانمان به مخاطره نيفتد. 
 براساس گزارش هاي رس��مي ميزان فرسايش در ايران بسيار باالست، 
كه دليل آن نيز شرايط اقليمي، شرايط بارندگي و رعايت نشدن برخي 
اصول فني  عنوان شده است.  زماني مي توان اين ميزان را تصور كرد كه 
بدانيم در ايران فرسايش خاك ساالنه حدود ۱۶ تن در هكتار و در دنيا 
متوسط فرس��ايش خاك حدود ۶ تن در هكتار است.  با اين توضيحات 
نزديك به ۱۵ سال است كه قانون جامع خاك در مجلس خاك مي خورد 
و بايد به تصويب نمايندگان برسد تا بتوانيم مديريت بهينه منابع خاكي 
را محقق كنيم.  هر چند سازمان جنگل ها و مراتع اقداماتي براي صيانت 
از خاك انجام مي دهد اما اعتبارات محدود موجب شده كارها به سامان 
نرسد لذا به نظر مي رس��د بايد دفتري ايجاد ش��ود تا بتوان برنامه هاي 
استفاده بهينه از خاك را عملياتي كرد.  اين يك حقيقت است كه امروز 
بي توجهي به خاك موجب شده دچار ريزگرد و رسوب سدها و رسوبات 
رودخانه ها شويم و شاهد افزايش فرسايش خاك باشيم كه نگران كننده 
است و بايد براي آن تدبير كنيم. بايد كشاورزان آموزش ببينند با خاك 
چگونه برخورد كنند و بدانند در هر زميني چ��ه چيزي بكارند، در چه 
شيبي كاشت انجام شود، چگونه كود بدهند و چگونه برداشت كنند تا 
خاك خوب بماند و آسيب نبيند.  در مورد قانون جامع خاك هم خوب 
است بدانيم۷۰ استاد دانشگاه و محقق مشكالت خاك را بررسي كرده و 
در تنظيم قانون جامع خاك مشاركت كرده اند كه اگر اين قانون تصويب 
شود چون وظايفي براي جهاد كشاورزي و بخش خصوصي ديده شده 
مي تواند بخشي از مشكالت را حل كند.  كارشناسان هم معتقدند قانون 
جامع خاك مي تواند مشكل گشا باشد و با پيگيري حاصلخيزي خاك، 
از آلودگي، فرسايش و تخريب خاك جلوگيري كرده و با مديريت خاك 
زمينه جهشي قابل توجه در مس��ير صيانت از خاك را ايجاد كند.  اين 
قانون به تصويب كميسيون كش��اورزي رسيده و بايد به صحن مجلس 
برود و تصويب ش��ود تا بتوان اميدوار بود مشكالت خاك كشور را حل 
كند.  البته يكي از مشكالت كنوني اين است كه هنوز نقشه خاك وجود 
ندارد و به همين خاطر كس��ي نمي داند در چه وضعيتي قرار داريم. در 
نتيجه برنامه ريزي ها جامع نيست و در اولين گام بايد نقشه خاك تهيه 
ش��ود تا بتوان برنامه صيانت از خاك را عملياتي كرد.   مس��احت ايران 
حدود ۱۶۵ ميليون هكتار است كه در يك اقليم خشك و نيمه خشك 
واقع شده بنابراين از لحاظ كيفي و كمي با محدوديت هاي شديد منابع 
پايه خاك مواجه است.  به گفته كارشناسان اگر حدود ۵۰ ميليون هكتار 
از اراضي كشور آبي باشد، قابليت توسعه كشاورزي را دارد، ولي به دليل 
محدوديت منابع آبي چنين ظرفيتي نداريم و در حال حاضر اراضي در 
چرخه توليد كش��ور حدود ۱8/۵ ميليون هكتار است، كه از اين ميزان 
حدود 8/۵ ميليون هكتار آن آبي و ح��دود ۱۰ ميليون هكتار آن ديم 
است؛ بنابر اين از حدود ۳۲ ميليون هكتار از اراضي قابل كشت به دليل 
محدوديت منابع آب نمي توانيم استفاده كنيم.  هرچند محدوديت ها 
به آب ختم نمي ش��ود. زيرا از اين ۱8/۵ ميليون هكتار اراضي تنها ۱/۳ 
ميليون هكتار آن فاقد محدوديت و باقي آن نيز شامل محدوديت هايي 
چون ش��وري، قليايي بودن، زهدار بودن، توپوگرافي، سنگ دار بودن و 
عمق خاك است و در واقع فقط ۱/۳ درصد اين اراضي در كالس يك قرار 
مي گيرد.  اين ميزان فرسايش خاك نسبت به متوسط دنيا خيلي باالست 
و موجب تخليه عناصر غذايي خاك مي ش��ود و خ��اك زراعي را دچار 
مشكل مي كند كه اين فرسايش فقط در اراضي زراعي اتفاق نيفتاده و در 

جنگل ها، تپه ها، مراتع، دامنه ها، كوه ها نيز شاهد آن هستيم.

محمدرضا هادیلو

سیل به 66 مدرسه خراسان شمالي آسیب زد 
مديركل آموزش وپرورش خراسان شمالي با اشاره به وقوع سيل      خراسان شمالي
در ايام نوروز سال ۹۸ گفت: بارندگي ها و س�يل ناشي از آن به 

۶۶مدرسه استان بالغ  بر 7/5 ميليارد تومان خسارت زد. 
عباس سعيدي با اعالم اين خبر افزود: با اين  وجود تمام مدارس آسيب ديده پس از پايان تعطيالت 
نوروزي فعاليت آموزشي خود را آغاز كردند.  مديركل نوسازي تجهيز و توسعه مدارس خراسان شمالي 
نيز در اين جلسه با اشاره به وضعيت مدارس خشتي و گلي در استان گفت: طي سه سال اخير تمامي 
مدارس خشتي و گلي از سطح استان حذف شده اما در منطق عشايري ۲۶ مدرسه خطرساز وجود 
دارد كه در سال ۹۹ حذف خواهند شد.  امين فالح افزود: حذف بخاري نفتي از مدارس سطح استان 
يكي از اقدامات خوبي انجام  گرفته است براي نگهداري از وسايل گرمايشي مدارس اعتبار خوبي در 

نظر گرفته شده است كه هر دو هفته يك بار از بخاري ها بازديد به عمل خواهد آمد.

 پل موقت گاومیشان با سرعت احداث مي شود      
مديركل راهداري ايالم از انجام و احداث پل موقت گاوميشان واقع     ايالم

در شهرستان دره شهر با سرعت باال خبر داد. 
نوراهلل دلخواه گفت: خروش رودخانه سيمره در پي بارش هاي سيل آساي دوازده فروردين موجب تخريب 
بزرگ ترين پل ارتباطي استان از سمت شرق و استان هاي مركزي و جنوبي كشور شد.  وي افزود: كماكان 
تردد در اين مسير قطع است، مسير بسته اي كه عالوه بر اينكه مشكالتي در حمل و نقل جاده اي ايجاد كرده 
مانع امدادرساني زميني هم به مناطق سيل زده لرستان شده است.  مدير كل راهداري ايالم با اشاره به اينكه 
هر چند تالش ها براي بازگشايي مسير ادامه دارد اما مطالبه مردم اين است كه اين پل كي ساخته مي شود، 
عنوان كرد: قصد داريم كه ارتباط بين استان ايالم و استان هاي جنوبي و مركزي كشور را در اسرع وقت در 
احداث پل موقت برقرار كنيم.  دلخواه گفت: با ورود عرشه پل عمليات جاده دسترسي و جانمايي پل از هر 
دو سوي رودخانه و انتقال ماشين آالت راهداري به حوزه استحفاظي استان لرستان در حال انجام است. 

طاها اصغرخانی |  ايرنا


