
از آنجا كه توليد گندم به عنوان غذاي مهم ايرانيان 
از اهمي��ت خاصي برخوردار اس��ت ل��ذا توليد و 
افزايش آن همواره مورد توجه بوده است.  با اين كه 
در برخي از سال ها در زمينه توليد گندم به خود 
كفايي رسيده ايم، اما در بعضي از اوقات نيز با وقوع 
خشكسالي ها عماًل موجب كاهش توليد و نياز به 
واردات داريم.  شدت بارندگي هاي فروردين ماه 
امسال موجب ش��ده تا مديران جهاد كشاورزي 
استان هاي كرمانش��اه، چهارمحال و بختياري، 
گلستان و بوشهر اعالم كنند اين استان ها عالوه 
بر تأمين گندم مورد نياز خ��ود مي توانند اضافه 

توليدات خود را به ديگر استان ها صادر كنند. 
   فزوني توليد گندم در كرمانشاه 

با اين كه جاري شدن س��يل در برخي از مناطق 
كرمانش��اه بر ميزان توليد اين محص��ول تأثير 
گذاش��ت، اما خبرها در اين زمينه حكايت از آن 
دارد كه توليد خوب در ساير مناطق اين استان 
توانس��ته عالوه بر جبران  خس��ارت هاي وارده 

در كل، توليد گندم را ب��ا افزايش مواجه كند به 
طوري كه امس��ال توليد گندم در اين استان به 
حدود ۸۳۰ هزار تن برس��د.  در جريان س��يل 
فروردين ماه، 91 ه��زار و 2۳4 هكتار از اراضي 
گندم اس��تان متحمل خسارت ش��د كه از اين 
ميزان 6۳ هزار و ۳5۰ هكت��ار ديم و مابقي آبي 
بود.  اين ميزان خسارت باعث شد تا توليد گندم 
94 هزار تن نسبت به پيش بيني ها در كرمانشاه 
كاهش پيدا كند، اما چون در مزارع ديگر افزايش 
عملكرد وجود داش��ت نسبت به س��ال گذشته 
تغييري ايجاد نش��د به عبارتي اين مهم موجب 
شد تا عالوه بر تأمين نياز استان مازاد توليد را نيز 
بتوان صادر كرد.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
استان كرمانشاه با تأييد اين مطلب و با اشاره به 
شرايط نامناسب پرداخت خريد تضميني گندم به 
كشاورزان در سال گذشته در اين خصوص گفت: 
»امس��ال تمهيداتي براي اين موضوع انديشيده 
شده اس��ت كه در كوتاه ترين زمان بهاي گندم 

كشاورزان پرداخت ش��ود.« نوربخش حاتمي با 
بيان اينكه 671 دستگاه كمباين بومي در استان 
كرمانشاه وجود دارد، افزود: »در چند سال اخير 
با استفاده از تسهيالت ارزان قيمت تعداد زيادي 
كمباين مدرن خريداری ش��ده  اي��ن در حالی  
است كه 5۰۰  دستگاه كمباين غيربومي نيز براي 

برداشت وارد استان شده است.«
   ركورد زني در گلستان 

با وجود جاری ش��دن س��يل در گلس��تان و از 
بين رفتن برخ��ي از زيرس��اخت های صنعتی و 
كشاورزي در اين استان نه تنها در كل تأثير منفي 
بر توليدات كش��اورزي نگذاش��ته بلكه موجب 
ش��ده تا در زمينه توليد برخ��ي از محصوالت از 
جمله گندم ركورد بزند.  مديركل شركت غله و 
خدمات بازرگاني گلستان گفت: »با وجود آنكه 
سطح زير گش��ت گندم در سال زراعي 9۸- 97 
در سطح اس��تان كاهش پيدا كرد، اما توليد اين 
محصول به بي��ش از يك ميليون تن رس��يد.« 

حميدرضا علي محمدي اف��زود: »برنامه ريزي 
شركت بازرگاني دولتي ايران در خريد باكيفيت 
تضميني و پرداخت به موقع پول به كش��اورزان 
باعث افزايش انگيزه  كشاورزان به كاشت گندم 
در سطح استان شده است.« اين در حالي است 
كه پارسال نيز كرمانشاه رتبه دوم توليد گندم را 
در كشور به دس��ت آورد و امسال نيز پيش بيني 
مي شود با توليد بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
تن به كسب رتبه اول دست پيدا كند.  طبق آمار 
جهاد كشاورزي در گلستان ميزان توليد گندم در 
اراضي ديم يك تا 2/5 تن در هر هكتار و اراضي 

آبي ۳ تا 4/5 تن در هر هكتار است. 
   برداشت ۱۶۳ هزار تن در بوشهر

بوشهر نيز از جمله استان هايي بود كه با بارش خوب 
در فصول پاييز و زمستان سال گذشته و فروردين 
ماه س��ال جاري سبب ش��د تا در زمينه توليدات 
محصوالت كش��اورزي در موقعيت ممتازي قرار 
بگيرد، به صورتي كه كش��اورزان اس��تان بوشهر 
امس��ال با افزايش 1۰ برابري نسبت به سال قبل 
16۳ هزار و 455 تن گندم برداشت كردند.  رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر با تأييد اين 
آمار گفت: »امسال كشاورزان استان بوشهر 14۳ 
هزار و 1۰۸ تن گندم مازاد ب��ر نياز مصرف خود 
تحويل مراكز خريد هفت گانه استان بوشهر دادند 
و 9 هزار و 252 تن مابقي را براي مصرف شخصي 
خود نگه داشتند.« محمدتقي منوچهري با بيان 
اينكه 17 هزار 796 هكتار از مزارع گندم آبي بوده 
اس��ت تصريح كرد: »در مزارع آب��ي در هر هكتار 
۳ هزار و 61۰ كيلوگ��رم و در مزارع ديم يك هزار 

و1۸2 كيلوگرم گندم برداشت شد.«
   توليد ۸۵ هزار تن گندم در چهارمحال 

و بختياري 
يكي از استان هاي سرسبز كشور كه همواره در 
زمينه توليدات محصوالت باغي و زراعي از شهرت 
بااليي برخوردار اس��ت چهارمح��ال و بختياري 
اس��ت.  اين موقعيت ويژه موجب شده تا به طور 
ميانگين س��االنه يك ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تن 
محصوالت كشاورزي در چهار محال وبختياري 
توليد و عرضه ش��ود.  در بين محصوالت زارعي، 
توليد گندم در ميان كش��اورزان اين اس��تان از 
جايگاه ويژه اي برخ��وردار اس��ت.  درحالي كه 
سال گذش��ته ۳۸ هزار و 5۰۰ تن گندم در اين 
استان برداشت شد، طبق پيش بيني ها، امسال 
۸5 هزار تن گندم از مزارع چهار محال وبختياري 
برداشت مي شود كه بر همين مبنا قرار است تا از 
اول تيرماه سال جاري گندم مازاد نياز كشاورزان 
با قيمت تضميني براي هر كيلوگرم گندم هزار و 

7۰۰ تومان، خريداري  شود. 

با وجود اينكه سيل اخير فروردين ماه موجب وارد آمدن خسارت هاي بسياري 
به برخي از استان ها از جمله خوزستان، لرستان و گلستان شد، اما اين موضوع 
در برخي از مناطق كشور نيز سبب شد تا كشت و زرع آنها به نحو چشمگيري 
با افزايش توليد مواجه شده و حتي در برخي از محصوالت، كشور را از واردات 

بي نياز كند كه در اين ميان مي توان به فزوني توليد گندم در استان هايي همچون 
كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، گلستان و بوشهر اشاره كرد.  موضوعي كه 
موجب شد تا رئيس سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه با اشاره به بارش هاي 
خوب اخي�ر، از توليد بيش از830 ه�زار تن گندم در اين اس�تان خبر دهد. 

»كوه سكده الوند« 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

در استان كهگيلويه 
و بويراحم�د ك�ه 
زيس�تگاه گونه هاي ش�اخص جانوري همچون 
پلنگ، كل و بز، گراز، كفتار، گرگ و تشي محسوب 
مي شود، طي روزهاي گذشته بر اثر آتش سوزي 
خاكستر شد! البته اين اولين بار نيست كه آتش 
چنين در ميان درختان و منابع طبيعي استان زبانه 
مي كشد و همه چيز را با خود به نابودي مي كشاند، 
بر اساس اعالم كارشناس�ان طي دو ماه اخير ۵0 
مورد آتش سوزي در استان گزارش شده كه همگي 
در نبود تجهيزات اطفاي حريق و با س�اده ترين 
امكانات از طريق بس�يج مردمي اطفا ش�ده اند! 

    
فرقي ندارد بقاياي خاموش نشده آتش گردشگران 
در طبيعت باشد، بطري خالي از آب در طبيعت 
رها شود يا حتي سودجويي به قصد تصرف اراضي 
طبيعي درختان جنگلي را به آتش بكش��د، براي 
اطفاي حري��ق هيچ كدام از آنه��ا تجهيزات الزم 
موجود نيست و روس��تاييان بايد با دست خالي 
به سنتي ترين شيوه  ها خش��م زبانه هاي آتش را 
سركوب كنند. همين هم مي شود كه كارشناسان 
گزارش مي دهند بر اساس تصاوير ماهواره اي ناسا 
ايران سالي 1 تا 1/5 درصد از جنگل هاي خود را 
از دست مي دهد. اتفاقي كه اگر همين طور پيش 
برود 75 تا 1۰۰ سال آينده چيزي از جنگل هاي 
كش��ور براي نس��ل هاي بعدي باقي نمي گذارد. 
امس��ال هم به دليل بارندگي ه��اي خوب بهاري 
و رويش مجدد گياهان ظري��ف و كوچك كه به 
طور حتم تاكنون خشك ش��ده اند احتمال آتش 
س��وزي جنگل ها و مرات��ع افزايش يافت��ه و نياز 
است مسئوالن با جديتي بيشتر مراقب اين منابع 

ارزشمند باش��ند و از هيچ كاري براي حفاظت از 
آنها دريغ نكنند. با اين حال هنوز خبري از تجهيز 
محيط بان��ان و جنگل بانان ب��ه تجهيزات اطفاي 
حريق نيست. گفته مي شود كه همچنان استفاده 
از روش هاي سنتي، همچون خاموش كردن با بيل، 
كلنگ و خاك پاش��ي در اطفاي حريق جنگل ها 

مرسوم است. 
   مشكل جنگل ها فراتر از حذف چند درخت

با اين تفاسير دور از انتظار نيست كه با شروع فصل 
تابستان آتش سوزي هاي گاه و بي گاه جنگل ها هم 
افزايش يابد و حجم وسيع تري از اين منابع طبيعي 
از دست رود. اتفاقي كه طي همين دو ماه اخير با 
وقوع 5۰ مورد آتش سوزي در استان كهگيلويه 
و بوير احمد رخ داد و تنها اين روس��تاييان بودند 
كه با همان وس��ايل ابتدايي براي نجات طبيعت 

كشور بسيج شدند و جانشان را در ميان شعله هاي 
آتش به خطر انداختند. البته باز هم اين حجم از 
خودگذشتگي ها كارساز نشد و طي روزهاي اخير 
يكي از مهم ترين زيس��تگاه هاي جانوري استان 

كهگيلويه و بوير احمد خاكستر شد.
 »ك��وه س��كده الون��د« در اس��تان كهگيلوي��ه 
و بويراحمد ق��رار گرفته كه به عنوان زيس��تگاه 
گونه هاي ش��اخص جانوري همچون پلنگ، كل 
و بز، گراز، كفتار، گرگ و تشي شناخته مي شود 
كه از دس��ت رفت. بنابر اين ام��روز تنها معضل 
حذف درختان نيست و مش��كل گسترش يافته 
به جانداران هم رس��يده است. مش��كلي كه در 
صورت بي توجه��ي صدمات غيرقاب��ل جبراني 
را به زيس��تگاه ها و پوش��ش جانوري كشور وارد 
مي كند. در اين خصوص عليرضا نجاتي، يك فعال 

محيط زيس��ت مي گويد: »اين كوه طي دو هفته 
اخير دو بار بر اثر برخورد صاعقه دچار آتش سوزي 
شده است كه هر دو مورد آتش سوزي )همچون 
آتش سوزي هاي س��ال هاي قبل( عمدتاً توسط 

مردم محلي مهار شده است.«
   ناجيان با جانشان درختان را حفظ مي كنند 
»به دليل خاص بودن گونه هاي گياهي و جانوري 
كوه س��كده الوند نياز اس��ت كه به محض شروع 
آتش س��وزي، نيروهاي مردمي به وسيله بالگرد 
به محل آتش س��وزي منتقل شوند تا آتش پيش 
از س��رايت به نقاط ديگر در همان س��اعات اوليه 
مهار شود اما متأسفانه به دليل در دسترس نبودن 
بالگرد، نيروهاي مردمي مجبورند با اس��تفاده از 
قايق هاي پارويي كهنه جانشان را به خطر انداخته 
و از درياچه س��د مخزني مارون بگذرند و خود را 
به دامنه ه��اي كوه و پس از 4 س��اعت پياده روي 
طاقت فرس��ا خود را ب��ه ارتفاع��ات و محل وقوع 
آتش سوزي برسانند.« اين ها را نجاتي دوستدار 
محيط زيس��ت بيان مي كن��د و ادام��ه مي دهد: 
»كوه س��كده الوند از توابع بخش سوق در استان 
كهگيلويه و بوير احمد، در حدفاصل بين ش��هر 
سوق بهبهان و بخش تشان واقع شده است. اين 
كوه كريدور ارتباطي منطقه حفاظت شده خائيز، 
منطقه حفاظت شده تنگ سولك و منطقه شكار 
ممنوع بديل بهبهان به حس��اب مي آيد.« و اين 
منطقه يكي از هزار و يك نقطه مملو از گونه هاي 
جانوري مهم كش��ور هس��ت كه ح��اال در آتش 
سوخته اس��ت. بنابراين براي جلوگيري از تكرار 
اين معضل بايد چاره اي انديش��يد. و برنامه  ريزي 
كه بايد از سوي مسئوالن سازمان ها و نمايندگان 
مجلس انجام شود و يكبار براي هميشه به معضل 

نبود تجهيزات پايان دهد. 

»كوه سكده الوند« زيستگاه جانداران كهگيلويه و بويراحمد خاكستر شد
 طي دو ماه اخير 50 مورد آتش سوزي در زيستگاه هاي طبيعي كهگيلويه و بويراحمد 

گزارش شده كه همگي در نبود تجهيزات با بسيج مردمي اطفا شده اند!

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5675یک ش��نبه 26 خ��رداد 1398 | 11 ش��وال 1440 |

تداومخودكفاييگندمباافزايشتوليددراستانها
تاكنون گلستان با يك ميليون تن و كرمانشاه با830 هزار تن رتبه هاي برتر توليد گندم سال جاري را به خود اختصاص داده اند

  همدان: رئيس جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند از آغاز مبارزه با آفت 
سن مادر در 4 هزار و 2۳5 هكتار از مزارع كشاورزي اين شهرستان خبر داد. 
حسين خردمند با اشاره به مبارزه با پوره سن غالت در 2 هزار و 522 هكتار 
از مزارع غالت شهرستان نهاوند گفت: با توجه به حجم باالي بارندگي هاي 
بهاري و كاهش جمعيت سن؛ سطح مبارزه با اين آفت نسبت به سال هاي 

گذشته كاهش يافته است. 
  مازندران: مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس مازندران 
از ميزباني از پنج شهيد گمنام دفاع مقدس خبر داد و گفت: اين شهداي 
واالمقام در چهار شهر استان تشييع و تدفين مي شوند. سردار عبداهلل ملكي 
افزود: اين ش��هدا كه به تازگي مورد تفحص قرار گرفتند و در چهار نقطه 
خاكسپاري خواهند شد. دو شهيد گمنام در پارك شهر سلمانشهر، يك 
شهيد جنب منابع طبيعي شهر پول، يك شهيد در محوطه مسجد جامع 
كجور و يك شهيد گمنام نيز در پادگان مرزن آباد خاكسپاري خواهند شد. 
  خراس�ان رضوي: امس��ال 9 هزار و 5۰۰ زائر در قالب 65 كاروان از 
خراسان رضوي به س��رزمين وحي اعزام مي ش��وند. معاون حج و زيارت 
خراس��ان گفت: براي كاروان هاي ۸۰ و 115 نفره، ي��ك روحاني و براي 
كاروان هاي 1۳5 و 16۰ نفره، عالوه بر روحاني كاروان يك روحاني معين هم 
در نظر گرفته شده است. رضا درگاهي با بيان اينكه اين كاروان ها 2۸ تا ۳۸ 
روز در سرزمين وحي اقامت خواهند داشت، افزود: اولين پرواز كاروان هاي 
استان خراسان رضوي به شهر مدينه در روز 22 تيرماه از فرودگاه بين المللي 

شهيد هاشمي نژاد مشهد انجام خواهد شد. 
  اصفهان: رئيس اداره راه و شهرس��ازي آران و بيدگل با اعالم اين خبر 
كه از ابتداي امسال تاكنون 15 هزار مترمربع زمين دولتي در آران و بيدگل 
آزادسازي و رفع تصرف شده است، گفت: اين ميزان زمين در قالب اجراي 
سه حكم قلع و قمع و آزادس��ازي زمين هاي دولتي به ارزش تقريبي 2۰ 
ميليارد ريال رفع تصرف شد. مجتبي آراس��ته با اشاره به رتبه چهارم اين 
شهرس��تان در آزادس��ازي زمين هاي ملي افزود: با واگذاري 27 هكتار از 
زمين هاي شهرك صنعتي سليمان صباحي موافقت و پروانه آن صادر شده 

است كه به زودي سند زمين ها در اختيار صاحبان صنايع قرار مي گيرد. 
  گلستان: شهردار گرگان گفت: مراسم سنتي گالب گيري و آيين گل 
غلتان كودكان زير يك سال براي نخستين بار به مناسبت روز گل و همزمان 
با جش��نواره گل در گرگان برگزار مي ش��ود. عبدالرضا دادبود افزود: اين 
جشنواره با هدف احياي سنت هاي بومي و محلي و ترويج فرهنگ مصرف 
عرقيات، در پارك شهر گرگان برگزار خواهد شد. گفتني است كه جشنواره 
شامل اجراي مراسم سنتي گالب گيري، برگزاري آيين گل غلتان نوزادان 
و كودكان زير يك س��ال در اولين بهار زندگي، نمايشگاه عرضه مستقيم 
محصوالت مختلف حاصل از گالب و عرقيات سنتي و عرضه مرغوب ترين 

گل هاي محمدي از ارتفاعات قالهر كاشان است. 
  كردستان: مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي كردستان با اشاره 
به اينكه حدود 1۰۰ هكتار از مزارع شهرستان هاي سقز، قروه و دهگالن به 
صورت نشايي كشت مي شوند، گفت: كاهش هزينه هاي توليد چغندر قند و 
مصرف آب از اهداف اجراي طرح توس��عه كشت چغندر است. محمد صالح 
احمدي با اشاره به اينكه 5 ميليون قطعه نشا چغندر قند در خزانه هاي اين 
استان توليد شده است افزود: اين ميزان نشا در سطح 5 هزار متر مربع و در 

روستا هاي آلتون، كمنتو و صاحب توليد شده است.

88498441سرویس  شهرستان

درمانزخمديابتيها
باهمكاريمتخصصانكرمانشاهيوسپاه
تيمي از متخصصان كرمانشاهي پمادي       كرمانشاه
كامالً بومي براي درمان زخم پاي ديابتي 
ساختند كه به زودي با كمك سپاه به مرحله توليد انبوه خواهد رسيد. 
متخصص داخلي تيم دارو ساز با اشاره به اينكه متخصصان كرمانشاهي 
پمادي كاماًل بومي براي درمان زخم پاي ديابتي ساختند، گفت: حدود 
15 درصد مبتاليان به ديابت گرفتار زخم پاي ديابتي مي شوند و حدود 

۸4 درصد موارد با قطع قسمت انتهايي پا مواجه هستند. 
حسين اميري تأكيد كرد: اين پماد دارويي كه درمان مناسبي براي زخم 
پاي ديابتي و زخم بستر هاي حاد است در شركت دانش پژوهان ثبت و 
در بخش اختراعات نيز ثبت اختراع شد. اين متخصص داخلي با اشاره به 
اين كه دارو به مرحله توليد رسيده است، ادامه داد: اين دارو به زودي به 
وسيله بنياد تعاون سپاه به مرحله توليد گسترده خواهد رسيد.  اميري 
افزود: دارو توسط شركت هاي آلماني درخواست خريد داشت، اما اين 
متعلق به كشور خودمان اس��ت كه اكنون طي درخواستي با دانشگاه 

شيراز در حال همكاري هستيم.

جمعآوري600هزارفقرهسند
ازحماسهآفريناندفاعمقدس

فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي از      مركزي
جم�ع آوري ۶00 ه�زار فقره س�ند از 

حماسه آفرينان دفاع مقدس خبر داد. 
محسن كريمي، فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي با اشاره به اينكه 
6۰۰ هزار فقره سند مكتوب، تصاوير رزمندگان و شهدا و نقش ادارات 
استان در هش��ت سال دفاع مقدس جمع آوري ش��ده است، گفت: اين 
اس��ناد در راس��تاي برگزاري كنگره 6 هزار و 2۰۰ ش��هيد جمع آوري 
شده اند. وي در نشست هماهنگي كنگره نقش امام )ره( در دفاع مقدس 
و 6 هزار و 2۰۰شهيد استان در خمين، ادامه داد: 1۳۰ جلد از اين اسناد 
جمع آوري شده در كتابي به چاپ رسيده و 4۰ مستند تهيه شده است. 
سردار كريمي با اشاره به اينكه 11 اجالسيه زير مجموعه اين كنگره ملي 
در استان مركزي برگزار مي شود، گفت: تاكنون اجالسيه هاي شهداي 
كارگري در ساوه، سنگرسازان بي س��نگر در فراهان و مدافعان حرم در 

دليجان برگزار شده است. 
فرمانده سپاه روح اله استان افزود: همايش علمي نقش امام خميني )ره( 
در دوران دفاع مقدس از مهم ترين اين اجالسيه هاس��ت كه در مهر ماه 
سال جاري در زادگاه امام راحل برگزار مي شود. فرماندار خمين نيز در 
اين باره گفت: برگزاري كنگره شهدا فرهنگ شهادت طلبي را در جامعه 
ترويج مي دهد و در كاهش آسيب هاي اجتماعي و تقويت روحيه معنوي 

در جامعه تأثيرگذار است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

دفناطلسدريايي
درسواحلاستانهايشمالي

با اين كه هميش��ه مطالب زيادي در مورد توانمندي هاي بسيار باالي 
استان هايي كه به دريا راه دارند، عنوان مي شود اما در عمل هيچ اتفاقي 
نمي افتد و گويي متوليان امر ترجيح مي دهند تمام توان شان را بر روي 
حرف زدن متمركز كنن��د و به همين دليل فرصتي ب��راي عمل باقي 
نمي ماند.  با گذري به شهرهاي ساحلي شمال كشور به خوبي مي توان 
مشاهده كرد كه به رغم برخورداري از نعمت دريا هنوز از ظرفيت هاي 
گردش��گري دريايي بي بهره هس��تند و در صورت اهتمام مسئوالن و 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي مي توان فضاي مناس��بي براي رونق 

كسب و كار در اين مناطق فراهم كرد. 
با اين حال از حدود دو سال پيش خبرهايي منتشر شد مبني بر فراهم 
شدن اطلس دريايي. اطلسي كه قراربود تمام ظرفيت هاي استان هاي 

شمالي را براي جذب سرمايه به بخش خصوصي معرفي كند. 
بي شك مهم ترين پتانسيل استان هاي ساحلي، دريايي است كه با هزاران 
ظرفيت مي تواند نقطه عطفي براي شكوفايي و پيشرفت آنها باشد. در 
ايران استان هاي شمالي و جنوبي با راه داش��تن به دريا و بهره مندي از 
داشته هاي اين موهبت الهي فرصت بسيار خوبي دارند تا عالوه بر استفاده 
از آبزيان و توسعه صنعت شيالت، نگاه ويژه اي هم به گردشگري دريايي 
داشته باش��ند. مباحثي كه فضاي مناسبي براي كس��ب و كار و ايجاد 
اشتغال به شمار آمده و مي تواند تمام كشور را از مزاياي آن بهره مند كند.  
اما وقتي دبير ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت 
علمي رئيس جمهور در س��ال 96 با تأكيد بر اينكه در همه استان هاي 
ساحلي كشور بايد اطلس دريايي تهيه و براساس اين اطلس اطالعات 
استان يكپارچه س��ازي و جمع آوري ش��ود، گفت كه »سرمايه گذاران 
بخش هاي دولتي و خصوصي و مردم براساس اين اطلس بهتر مي توانند 
آن استان ها و ظرفيت هاي دريايي را بشناسند.« همگان فكر كردند كه 
حاال قرار است تغييري عظيم در اين عرصه ايجاد شود.  در همان زمان 
هم برخي مسئوالن اس��تاني و به خصوص اس��تان هاي ساحلي سريعاً 

برنامه هايشان را براي اجراي اطلس دريايي آماده و ارائه كردند. 
يكي از اين استان ها، گلستان بود كه عنوان شد مهم ترين ظرفيت هايي 
كه مي تواند در اين اس��تان مورد توجه قرار بگيرد يكي بحث شيالت و 
آبزيان و صنايع وابسته به آن است كه قدمت باال و جدي در اين منطقه 
دارد و انتظار مي رفت از اي��ن ظرفيت ه��ا در فن آوري هايي كه بتواند 

بازدهي را باال ببرد و فن آوري هاي نو در آن ايجاد بشود بهره ببرند. 
همچنين اعالم ش��د بايد اطلسي دريايي ويژه اس��تان گلستان ايجاد 
شود تا بس��تري از آمايش صنعت دريايي خود را اس��تخراج كنند. هر 
چند صنعت دريا براي اين استان تعريف شده بود اما مشخص نبود چه 
اهدافي را بايد دنبال كند. يك جزيره و خليج آب هاي گلس��تان وجود 
دارد كه شرايط خوبي ندارند. دريايي كه عمق آن مشخص نيست. حتي 

مرز دريايي خود را نمي دانند و ساحلي با محدوديت هاي زياد!
در حال حاضر بيشترين حوزه هايي كه مي تواند در گلستان در ارتباط 
با دريا مورد توجه قرار بگيرد ش��يالت و گردش��گري دريايي است كه 
مي تواند ايجاد اشتغال كرده و براي مردم اس��تان درآمدزا باشد. اما به 
گفته كارشناسان براي فعال شدن اين دو حوزه موانعي در محيط زيست 
منطقه وجود دارد كه به تعامل استان هاي شمالي با يكديگر نياز دارد 
تا طرح هاي گردشگري و فعاليت هاي شيالتي بدون آسيب رساندن به 
محيط زيست رش��د كند.  به هرحال زمان گذشت و معلوم شد اطلس 
دريايي هم مثل ده ها طرح و برنامه و پ��روژه ديگر در حد حرف و چند 

برگ كاغذ بي خاصيت بوده و هيچ ضمانت اجرايي ندارد. 
ولي چه با اطلس و چه بي اطل��س، نبايد فراموش كنيم كه درياي خزر 
و س��واحل آن، جاذبه اي خدادادي اس��ت ك��ه در بخش هاي مختلف 
ظرفيت هايي را براي ش��هرهاي ش��مالي ايجاد كرده است اما تاكنون 
نتوانس��ته ايم از اين مزيت الهي به نحو مطلوب براي آباداني سواحل و 

اشتغال و رونق كسب و كار در منطقه بهره ببريم. 
اين در حالي است كه سواحل كشور قابليت هاي گسترده اي براي جذب 
سرمايه گذاري به ويژه در بخش گردشگري دريايي در اختيار دارند. حمل 
و نقل دريايي، ايجاد گردشگاه هاي دريايي و ايستگاه هاي تفريحات آبي 
و بهره گيري از كش��تي هاي تفريحي از جمله اين توانمندي هاست كه 
هنوز سرمايه گذاري الزم براي ايجاد فضاي نشاط و آرامش و اشتغال در 
سواحل شمالي صورت نگرفته است.  پس اگر قرار است اطلس دريايي 
براي استان هاي س��احلي تدوين ش��ود حتماً بايد اطالعات دريايي و 
ظرفيت هاي استان ها در اين بخش مستند شود، مسئله اي كه متأسفانه 

تاكنون اصاًل مورد توجه قرار نگرفته و انجام نشده است.

سدارغونتا15سال
دشتستانراسيرابميكند

بوشهر آن قدر با كمبود آب مواجه است كه حتي نصب و راه اندازي 
سيس�تم هاي عظيم آب ش�يرين كن هم نتواند چاره اي براي رفع 
تمام مشكالتش باشد. هنوز هم بسياري از شهرستان هاي استان 
در حسرت آب سالم هستند و دشتستان با كمبود 55 درصدي آب 
آشاميدني روبه روس�ت. به همين خاطر پروژه سد ارغون كلمه در 
دستور كار قرار گرفته و به گفته استاندار بوشهر تكميل اين سد در 
دشتستان، ضمن تقويت سفره هاي زيرزميني و چاه هاي آب شرب 
منطقه، مشكل آب اين شهر  را تا 15 س�ال آينده برطرف مي كند. 

    
سال هاست كه بحران آب در مناطق مختلف استان بوشهر به ويژه دشتستان 
مش��كالتي را براي مردم فراهم كرده به  گونه اي كه شهرها و روستاهاي 
دشتستان از تب بي آبي مي س��وزند.  در همين راستا سال گذشته بود كه 
اعالم ش��د با كاهش 5۰ درصدي آب از كازرون دشتس��تان با كمبود 55 
درصدي آب آشاميدني مواجه است.  يكي از منابع مهم آب در استان بوشهر 
رودخانه شاهپور كازرون است كه از اواسط سال گذشته و در پي افزايش دما 
و شدت گرما بيش از 5۰ درصد از ورودي آن كاهش يافته بود. همين مسئله 
موجب شد تا تنش آبي در دشتستان به ويژه شهرهاي برازجان، وحدتيه، 

آب پخش، شبانكاره، دالكي و روستاهاي هم جوار افزايش يابد. 
   سدي در برابر كم آبي ها

هر چند بارش هاي بهاري توانس��ت بخشي از مش��كالت كمبود آب را 
كاهش دهد اما مان��دگاري و حفظ آب هاي موج��ود نيازمند برنامه اي 
جامع و مدون است كه مي تواند به صورت بلند مدت چاره اي بر درد كم 
آبي باشد.  در همين رابطه استاندار بوشهر با اشاره به تكميل پروژه سد 
ارغون كلمه دشتستان، معتقد است اين س��د ضمن تقويت سفره هاي 
زيرزميني و چاه هاي آب شرب منطقه، مشكل آب اين شهر را تا 15 سال 
آينده برطرف  كند.  عبدالكريم گراوند كه در آيين آغاز عمليات اجرايي 
سد ارغون دشتستان شركت كرده بود با بيان اينكه براي حل مشكالت 
آب آشاميدني نقاط شهري و روس��تايي استان بوشهر طرح هاي مهمي 
تدوين و اجرايي شده است، گفت: »بيشتر نقاط استان بوشهر با كم آبي 
رو به رو است و در اين راستا، با اجراي پروژه هاي متعدد به دنبال كاهش 
مشكالت هستيم.« وي با اشاره به اينكه يكي از مناطق مشكل دار استان 
در حوزه تأمين آب آشاميدني شهر كلمه و روستاهاي همجوار آن است، 
افزود: »سال گذشته وعده ساخت اين پروژه به مردم داده شد، پس از اتمام 
طرح هاي مطالعاتي بخشي از منبع مالي آن از محل اعتبارات سال گذشته 

استان بوشهر تأمين و اكنون عمليات اجرايي آن آغاز شده است.«
   ۱۵ ماه زمان براي ساخت سد

پروژه سدسازي ارغون كلمه دشتستان با اعتبارات استاني و وزارت نيرو 
در مدت معين ساخته مي شود كه 5۰ درصد اعتبارات استاني آن تأمين 
شده و قرار است وزارت نيرو هم سهم اعتباري خود در ساخت اين پروژه را 
پرداخت كند.  براساس گزارش ها، اعتبار اوليه اين پروژه 12 ميليارد تومان 
است و در مجموع پروژه سدسازي ارغون كلمه دشتستان نياز به اعتباري 
افزون بر 2۰ميليارد تومان دارد كه مجري اين پروژه، آن را در مدت 15ماه 
اجرا و تكميل مي كند.  البته هم اكنون از عمليات خاكبرداري 5۰ هزار 
مترمكعبي س��د ارغون كلمه، ۳۰ هزار متر مكعب آن خاكبرداري شده 
كه نشان از عزم راسخ مسئوالن استاني براي به نتيجه رسيدن آن است.  
استاندار بوشهر با بيان اينكه پنج استان در طرح نوسازي شبكه آبرساني 
شهرهاي استان بوشهر همكاري مي كنند، گفت: »با برنامه ريزي انجام 
شده و تكميل طرح هاي در دست اجرا، جيره بندي آب در شبكه آبرساني 
بوشهر تا يك ماه آينده برداشته مي شود.« گراوند با اشاره به اينكه شركت 
آب و فاضالب استان بوشهر كارهاي مهمي در دست اجرا دارد، خاطرنشان 
كرد: »عالوه بر شهرهاي مختلف استان بوشهر، دو پروژه آب شيرين كن 
در عسلويه و تنگستان فراخوان اجراي مناقصه آن منتشر شده و به زودي 
پيمانكار و سرمايه گذار آن انتخاب مي ش��ود.« وي به اجراي پروژه هاي 
آب شيرين كن در شهرهاي مختلف استان نيز اشاره كرد و افزود: »آب 
شيرين كن 17 هزار متر مكعبي برازجان، ۳5 هزار متر مكعبي بوشهر، 
7 هزار متر مكعبي تنگستان، 15 هزار متر مكعبي دالكي و آب پخش، 
وحدتيه و سعدآباد اجرايي ش��ده كه با تكميل اين پروژه ها مشكل آب 

آشاميدني اين شهرها برطرف مي شود.«

سيداحمد هاشمي اشكامحمدرضا هادیلو

بازگشت۲0واحدراكدكرمانشاهبهچرخهتوليد
دبيرخانه صنعت و معدن اس�تان كرمانش�اه از برنامه ريزي براي      كرمانشاه
بازگش�ت به توليد 20 واحد توليدي استان كرمانش�اه خبر داد. 
فرهاد مرزي دبيرخانه صنعت و معدن استان كرمانشاه با اشاره به اين كه برنامه داريم در سال جاري 
15 تا 2۰ واحد راكد استان را به چرخه توليد برگردانيم، گفت: بررسي مشكالت تعدادي از واحد هاي 
توليدي راكد استان به خانه صنعت و معدن استان سپرده شده است كه تعداد اين واحد ها 77 مورد و 
عمدتاً از واحد هاي صنعتي كوچك استان هستند. وي افزود: از ابتداي امسال 2۳ جلسه ستاد تسهيل 
برگزار كرديم و در هر جلسه مشكالت چهار واحد بررسي شد و در مجموع 92 واحد را مورد ارزيابي 

قرار داديم كه بيشتر از تعداد واحد هايي است كه براي ما پيش بيني شده است. 

كشت۲ميليونو100هزارنهالبرايتوزيعرايگاندرمغان
مديركل منابع طبيعي استان اردبيل از كشت 2 ميليون و ۱00 هزار اصله     اردبيل
نهال براي توزيع رايگان در ايستگاه توليد بذر و نهال مغان خبر داد. 
شهامت هدايت، مديركل منابع طبيعي استان اردبيل با اشاره به اينكه 2 ميليون و 1۰۰ هزار اصله نهال 
براي توزيع رايگان در ايستگاه توليد بذر و نهال مغان در شمال استان اردبيل كشت مي شود گفت: 
امسال براي نخستين بار 2۳ هكتار از اراضي منابع طبيعي مغان با هدف افزايش سرانه فضاي سبز در 
استان براي توسعه درختكاري، اجراي طرح هاي منابع طبيعي به كاشت نهال اختصاص يافته است. 
وي بيان كرد: اراضي واقع در محدوده ايستگاه توليد بذر و نهال براي توليد نهال چندين گونه درخت 

در نظر گرفته شده كه نهال هاي توليد شده، اواخر سال و به صورت رايگان توزيع مي شود. 


