
خليج گرگان تنها خليج ايران در آب هاي سواحل 
جنوبي درياي خزر است. در سال 1355 بخش غربي 
خليج گرگان موس��وم به تاالب ميانكاله به عنوان 
ذخائر زيست كره به ثبت رسيده و نگاه بين المللي به 
حفاظت از آن وجود دارد. اين خليج با طول تقريبي 
60 كيلومتر و حداكثر عرض 12 كيلومتر در بخش 
جنوبي خود با استان هاي مازندران و گلستان و در 
بخش شمالي نيز توس��ط زبانه هاي ماسه اي شبه 

جزيره ميانكاله احاطه شده است. 
به گفته كارشناسان در سال 1395 مساحت خليج 
گرگان تقريباً 400 كيلومتر مربع بوده و ادامه روند 
موجود يعني كاهش حجم آب در خليج به واسطه 
كاهش تراز س��طح آب درياي خ��زر و همچنين 
وجود ميزان ب��االي رس��وب گذاري در آن باعث 
مي شود كه مساحت خليج گرگان تا سال 1403 
به 290 كيلومتر مربع برس��د كه در اين ش��رايط 
كانال ارتباطي خليج به دريا كاماًل مسدود خواهد 
شد.  در حال حاضر گونه هاي مختلف ماهي تمامي 
يا بخش��ي از زندگي خود را در خليج گرگان بسر 
مي برند كه بعضي از آنها از نظر شيالتي واجد ارزش 
و اهميت فراواني هستند.  در همين رابطه مديركل 
شيالت گلستان با اش��اره به عوامل تهديد خليج 
گرگان، مي گويد: »از جمله عوامل مهمي كه ماهيت 
وجودي خليج گرگان را تهديد مي كنند، كاهش 
حجم آب در خليج به واس��طه كاهش تراز سطح 

آب در درياي خزر و همچنين وجود ميزان باالي 
رسوب گذاري در آن اس��ت كه اين عوامل موجب 
مي شود كرانه هاي كم عمق س��احلي اين خليج 
تبديل به مرداب شده و سپس با پرشدن مرداب از 
رسوبات آلي و معدني، به باتالق مبدل شده و رفته 
رفته باتالق ها خشك مي شوند. اين مناطق خشك 
سپس پوش��يده از پوشش گياهي ش��ده و براي 

موجودات آبزي غيرقابل استفاده مي شوند. 
س��يدجواد قدس علوي ادام��ه مي دهد: »خليج 
گرگان حوضه آبي نيمه بسته اي است كه در حال 
حاضر تنها از طريق دهانه آشوراده � بندرتركمن 
با درياي خزر در ارتباط دائمي هستند. روند رو به 
كاهش تراز سطح آب درياي خزر در طي سنوات 
گذشته، كاهش آبدهي رودخانه هاي منتهي به 
خليج گرگان، افزايش تبخير س��طحي، افزايش 
رس��وبات در دهانه خليج گرگان موجب كاهش 
مس��احت خليج گرگان و بسته ش��دن تدريجي 
دهانه خليج ش��ده اس��ت و بيم آن مي رود تا در 
س��ال هاي نه چندان دور ارتباط محدود خليج با 
درياي خزر به طور كلي قطع شود كه در اين حالت 

بايد منتظر نابودي اين خليج بود.«
   وضع خليج هنوز بسيار بحراني نيست!

دوره 20 س��اله طبيع��ي، اليروبي نش��دن يك 
صدساله كانال هاي انتقال آب دريا، گرماي زمين، 
حفر بي رويه چاه هاي آب كش��اورزي يا هر علت 

ديگري كه باش��د نتيجه اش خشك شدن خليج 
گرگان و تبديل تنها خليج ايراني درياي خزر به 
صحراي بي آب و علف و گسترده وسيعي از گنداب 
است.  در حالي امروز تمام حرف ها در مورد خليج 
گرگان به مرگ و نابودي آن منتهي مي شود كه 
هشدارها از چندين س��ال پيش شروع شده بود. 
وقتي در سال 95 مديركل مديريت بحران استان 
گلس��تان گفت: »هر تصميمي راج��ع به خليج 
گرگان بدون در نظر گرفتن اثربخشي كشورهاي 
همسايه تأثير چنداني نخواهد داش��ت و بايد با 
تعامل با اين كشورها موضوع را به سامان رساند.«
در آن زمان صادق علي مقدم در شرايطي گفت: 
»نبايد با يك راه حل شتاب زده مشكلي ديگر را 
پديد آورد، چراكه خيلي از مش��كالت كنوني در 
كشور راه حل مشكالت ديگر بوده و بر مشكالت 

زيست محيطي و حتي اجتماعي افزوده است.« 
كه نه تنها بعد از آن كار شتابزده اي صورت نگرفت 
بلكه كاًل كاري صورت نگرف��ت.  بعد از آن خليج 
آن قدر به حال خود رها ش��د كه ديدن مشكالت 
و معضالت آن براي همه عادي شود تا جايي كه 
در اواخر سال گذشته مديرگروه بوم شناسي دريا 
مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور گفت: »از 
ديدگاه زيست محيطي وضع خليج گرگان و تاالب 
ميانكاله به رغم نوس��انات و مشكالت موجود در 

وضعيت اضطرار شديد و بسيار بحراني نيست.«
فريدون عوفي كه در حضور عيسي كالنتري رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست سخن مي گفت با بيان 
اينكه رأي تكميل اطالع��ات درباره وضعيت خليج 
گرگان و تاالب ميانكاله به انجام پروژه هاي تكميلي 
كوتاه مدت نياز است، ادامه داد: »هرچند سناريوي 
پيشنهادي درباره اين منطقه از مزاياي نسبي نسبت 
به وضعيت موجود برخوردار است اما به نظر مي رسد 
كه هرگونه دستكاري در محيط طبيعي منطقه اثرات 
منفي محيط زيستي خاص خود را به دنبال خواهد 

داشت كه مستلزم انجام مطالعات خاص است.«
   معضالتي كه به فاجعه ختم مي شود

چند روز پيش حميد خليلي مديركل مهندسي 
سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي كشور 
اعالم كرد: »اليروبي كانال چپاقلي براي احياي 
خليج گرگان مصوبه كار گروه ساماندهي سواحل، 
بنادر و جزاير اس��ت كه با آب نگاري انجام شده 
بايد اين عمليات در كانال چپاقلي به عنوان يكي 
از مسيرهاي منتهي به خليج گرگان انجام شود.«

سازمان حفاظت محيط زيست كه نهاد تصميم گير 
در اجراي طرح اليروبي كانال هاي خليج گرگان 
است پس از برگزاري جلسات كارشناسي متعدد، 
موافقت خود را با اج��راي اين طرح اعالم كرد اما 
مدير دفتر فني آب منطقه اي گلس��تان و مدير 
طرح احياي خليج گرگان گفت كه حدود 40 روز 
قبل اين سازمان تصميم خود را تغيير داد و مصوبه 
خود را ملغي كرد.  محمد نوري بيان كرد: »برخي 
افراد كم كاري در نقش آفريني سدهاي گلستان را 
از عوامل مواجه شدن خليج گرگان با خشكسالي 
مي دانند در حالي كه اين حرف مبناي كارشناسي 
ندارد.« وي اظهار داشت: »تنها سد گلستان كه 
به حوزه آبريز خليج گرگان منتهي مي شود، سد 
نومل است كه فقط ۷ ميليون متر مكعب ظرفيت 
دارد در حالي كه خليج گرگان براي احيا و نجات از 
خشكسالي نيازمند حداقل يك ميليارد مترمكعب 
آب است.« مدير دفتر فني آب منطقه اي گلستان 
افزود: »حتي اگر همه ظرفيت اين سد هم روانه 
خليج گرگان شود باز هم تأثيري در نجات بخشي 
آن ندارد.« به گفته نوري، آب مازاد ديگر سدهاي 

گلستان روانه درياي خزر مي شود. 
به هر حال وجود آالينده ها و پساب ها معضالت 
را دو چندان كرده اس��ت. افزايش 1/5 درجه اي 
دما و به دنبال آن تبخير بيشتر آب، پسروي آب، 
برداشت بي رويه منابع آب زيرزميني و نفوذ آب 
شيرين انباشته در خليج براي جبران اين اضافه 
برداشت ها، س��طح آب خليج گرگان را به شدت 
كاهش داده و هدايت فاضالب ها، مشكالت اين 
پهنه آبي را چند برابر كرده است. اتفاقاتي كه شايد 

به فاجعه اي براي خليج ختم شود. 

سال هاس�ت كه در مورد مش�كالت خليج گرگان مطالب زيادي عنوان 
مي شود. اما انگار هنوز قرار نيست اقدامي در جهت رفع آنها برداشته شود 
و هنوز هم مسئوالن ترجيح مي دهند به برشمردن معضالت و اعالم بحراني 
شدن وضعيت اين خليج اكتفا كنند. حدود سه  سال پيش بود كه مديركل 
مديريت بحران استان گلستان گفت: »هر تصميمي راجع به خليج گرگان 
بدون در نظر گرفتن اثربخشي كشورهاي همسايه تأثير چنداني نخواهد 
داشت و بايد با تعامل با اين كشورها موضوع را به سامان رساند.« اما سال 

گذش�ته مديرگروه بوم شناسي دريا مؤسس�ه تحقيقات علوم شيالتي 
كشور اعالم كرد: »از ديدگاه زيست محيطي وضع خليج گرگان و تاالب 
ميانكاله به رغم نوسانات و مشكالت موجود در وضعيت اضطرار شديد و 
بسيار بحراني نيست.« در آن زمان كس�ي متوجه نشد اضطرار شديد و 
بسيار بحراني يعني چه! و خليج بايد به چه روزي بيفتد كه آقايان احساس 
بسيار بحران كنند. و حاال مديركل شيالت گلستان آب پاكي را روي دست 
همه ريخته و گفته: »خليج گرگان در مس�ير نابودي قرار گرفته است.«

تنوع�ي از دام و طي�ور در اس�تان هاي مختلف 
كشور و اهميت تأمين نياز گوشت سالم موجب 
شده تا همواره سالمتي و تغذيه آنها مورد توجه 
دست اندركاران اين صنعت قرار بگيرد.  اهميت 
اين موضوع از جمله داليلي است كه سبب شده تا 
البرز در كنار توليدات انواع داروها و سرم انساني 
در زمينه توليد حيواني اين محصوالت نيز فعال 
باشد.  با اين حال فعاليت خوب سمناني ها در زمينه 
اين نوع از توليدات موجب شده تا آنها پا به پاي 
البرزي ها گام بردارند.  در حالي كه كارخانه هاي 
دارويي دامي س�منان بعد از الب�رز در رتبه دوم 
كش�ور قرار دارند، با اين حال افزايش توليدات 
داروهاي دامي در سمنان موجب شده آنها رتبه 
اول در اي�ن زمينه را كس�ب كنن�د.  موضوعي 
كه در صورت تداوم و س�رمايه گذاري مي تواند 
ايران را ب�ه بزرگ ترين توليد كنن�ده داروهاي 
دامي و حتي صادر كننده در منطقه تبديل كند. 

    
آخرين آمارهاي نش��ان مي دهد كه در استان هاي 
مختلف كشور تعداد 50 ميليون رأس گوسفند و 
بره، بيش از 22 ميليون رأس بز و بزغاله و ۷ ميليون 
رأس گاو و گوساله وجود دارد.  در كنار اين موضوع، 
وجود بيش از 25 ميليون قطعه انواع مرغ موجب 
شده تا غذا و دارو يكي از مهم ترين نياز اين صنعت 
در كشور باشد موضوعي كه موجب شده تا دو استان 

سمنان و البرز در اين زمينه فعال باشند. 
   سمنان رتبه اول توليد دارو 

در حالي كه سابقه طوالني البرز در زمينه توليد 
انواع داروهاي انساني، پس از حيواني موجب شده 
تا نام اين استان در اين زمينه پر آوازه شود، حاال 

خبرها از سمنان حكايت از آن دارد كه اين استان 
نيز در عوض توانس��ته در اي��ن زمينه حرف هاي 
بس��ياري براي گفتن داش��ته باش��د.  مديركل 
دامپزشكي استان سمنان با بيان اينكه اين استان 
يكي از قطب های توليد داروهاي دامي در كشور به 
شمار مي رود، در اين رابطه مي گويد: »در حالي كه 
البرز از لحاظ دارا بودن كارخانجات توليد داروهاي 
دامي در رتبه اول است، سمنان نيز از نظر توليد 
داروهاي دامي در رتبه اول كش��ور ق��رار دارد.« 
حميدرضا حسيني با اشاره به اينكه هم اكنون، 18 
باب كارخانه توليد داروهاي دامي و كشاورزي در 
استان سمنان فعاليت دارند كه به توليد داروهاي 
دامي، مكمل هاي دارويي، محلول ها و ضدعفوني 

كننده ها و... مي پردازند، مي افزايد: »اين در حالي 
است كه كارخانه  رويان دارو به تنهايي 55 درصد 
نياز كش��ور به داروهاي دامي را توليد مي كند.« 
بررسي ها نشان مي دهد، كارخانه هايي همچون 
ايران دارو، ش��يمي داروي كوثر، رويان دارو  و... از 
معروف تري��ن برندهاي داروهاي دامي س��منان 
محسوب مي شوند.  اين در حالي است كه سمنان 
با توليد بي��ش از 200 قلم داروي دامي، س��االنه 
بخش��ي از توليدات دارويي خود را به كشورهاي 
مختلف صادر مي كند. هم اكنون، چهار ش��ركت 
از 12 ش��ركت پخش دارويي فعال در اس��تان، 
كشوري بوده كه به پخش سراسري دارو در سطح 
كشور مي پردازند.  اين موفقيت در حالي است كه 

بسترهاي الزم براي توسعه بيش از پيش صنعت 
توليد دارو در استان فراهم است و بخش خصوصي 

نيز مورد حمايت مسئوالن قرار دارد. 
   توليد 98 درصد داروهاي دامي در كشور 
با وج��ود آنكه تمام��ي مش��كالت و تحريم هاي 
موجود، تالش شبانه روزي كارشناسان و محققان 
كشور سبب شده تا در حال حاضر به غير از تعداد 

محدودي از داروها مابقي در كشور توليد شود. 
معاون تش��خيص و درمان س��ازمان دامپزشكي 
كشور با تأييد اين موضوع مي گويد: »هم اكنون 
98 درص��د داروه��اي دام و طي��ور، 95 درصد 
واكسن هاي مورد استفاده صنعت دام و 40 درصد 

طيور در كشور توليد مي شود.«
قاسم رضاييان زاده با اش��اره به حمايت سازمان 
دامپزش��كي و وزارت صنعت از توليدات داخلي 
خصوصاً داروهاي مورد نياز دام وطيور مي افزايد: 
»س��ازمان دامپزش��كي در كن��ار صنايع��ي كه 
س��ازمان صمت از آن حمايت مي كن��د از جمله 
دس��تورالعمل هاي جديد و توليد تحت ليسانس 
داروهاي دامپزشكي را در زمينه امكان رونق در 
بخش های توليدي فراهم كرده كه در سال جاري 
بر عملياتي شدن چنين دستورالعمل ها در راستاي 
رونق توليد پافشاري كرده است.« وي با اشاره به 
فعاليت خوب ش��ركت هاي داروسازي كه بر پايه 
علوم دانش بنيان فعاليت مي كنند، ادامه مي دهد: 
»بايد شركت هاي دانش بنيان كه در حوزه تأمين 
غذا و دارو فعاليت دارند، بهره وري و راندمان توليد 
خود را باال ببرند تا نه تنها ديگر نيازي به واردات 
دارو نداشته باشيم بلكه به يكي از صادر كنندگان 

مهم در جهان تبديل شويم.«

سمنان رتبه اول توليد داروهاي دامي در كشور

 برخی ها احتمال می دهند مساحت خليج گرگان از 400كيلومترمربع در سال95 به 290كيلومتر مربع در سال 1403 برسد
 و در اين صورت با قطع ارتباط با دريا، خليج از بين برود

هر تصميمي راجع به خليج گرگان 
ب�دون در نظ�ر گرفتن اثربخش�ي 
كشورهاي همس�ايه تأثير چنداني 
نخواهد داشت و بايد با تعامل با اين 

كشورها موضوع را به سامان رساند
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 تبديل تنها خليج ايراني درياي خزر
به صحراي بي آب و علف

 فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس گف��ت: پس از ثبت ملي و 
جهاني منبت آباده در سال گذشته، شيراز به عنوان شهر صنايع دستي 
به ثبت ملي رسيد.  مصيب اميري افزود: از آنجا كه فارس از نظر تعداد 
نش��ان  هاي ملي و بين المللي مرغوبيت آثار صنايع دستي داراي رتبه 
مناس��بي اس��ت لذا تاكنون جمعاً 112 اثر نيز موفق به دريافت نشان 

مرغوبيت صنايع دستي شده است. 
 خراس�ان رضوي: چهارمين جشنواره رس��انه اي ابوذر در استان 
خراسان رضوي برگزار مي شود.  تبيين توسعه و نهادينه سازي مواضع 
گفتمان اصولي انقالب اسالمي، بصيرت بخشي آحاد مردم، حمايت از 
توليد فاخر رسانه اي، تقويت روحيه خودباوري اصحاب رسانه، افزايش 
توليدات متناسب با اهداف انقالب اسالمي، ترويج فرهنگ شهدا و توجه 
به سبك زندگي اس��المي، از اهداف برگزاري جشنواره رسانه اي ابوذر 
در خراسان رضوي مي باشد.  خبر، مصاحبه، گزارش، يادداشت، عكس، 
نشريات دانشجويي، كاريكاتور، گزارش راديويي و تصويري، پاكدست و 
آثار راديويي، مستند آثار نمايشي، موشن گرافي و انيميشن بخش هاي 
مختلف اين جشنواره هستند كه فعاالن رس��انه هاي رسمي و فضاي 
مجازي مي توانند بدون هيچ محدوديت آثار خ��ود را تا 30 آذر 98 به 

دبيرخانه جشنواره ابوذر بفرستند. 
  خوزس�تان: مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب س��ازمان آب و برق 
خوزستان گفت: به رغم اين كه مشكلي در تأمين آب مورد نياز نداريم 
اما نگراني هايي در برخي از حوزه هاي آبي به دليل كشت هاي پرمصرف 
و بيش از ميزان برنامه ريزي شده نيز وجود دارد.  »داريوش بهارلويي« 
وضعيت فعلي ذخاير آبي استان خوزس��تان را حدود 18 ميليارد متر 
مكعب خواند و افزود: از اين ميزان نزدي��ك به 10 ميليارد متر مكعب 

حجم قابل برنامه ريزي براي آب است. 
  كردستان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان گفت: در 
راستاي اجراي طرح هاي توسعه اشتغال پايدار روستايي 230 ميليارد 
تومان تس��هيالت به متقاضيان واجد شرايط در اس��تان پرداخت شد.  
برهان صلواتي اظهار داش��ت: 4 هزار و 516 طرح اشتغالزايي در قالب 
300 ميليارد ريال تسهيالت به بانك هاي عامل استان معرفي شده كه 

بخشي از آن نيز به متقاضيان پرداخت شده است. 
  كرمان: معاون عمراني فرماندار بافت گف��ت: طرح هادي براي 60 
روستاي فاقد دهياري با اعتبار ۷10 ميليون تومان تا سه ماه آينده اجرا 
مي شود.  منصور ش��هابي نژاد افزود: بر طبق بخشنامه موقوفات بايد به 
شهرداري ها و دهياري ها عوارض بدهند و از ظرفيت معافيت هاي عوارض 
شهري براي مددجويان كميته امداد و بهزيستي استفاده شود.  محمد 
عزت آبادي رئيس اداره مسكن و شهرسازي شهرستان بافت نيز گفت: 
پنج محل در شهر بافت براي بازآفريني مشخص شده است كه يكي از آنها 

را به عنوان پايلوت براي انجام مرمت و پياده رو  سازي معرفي كرد. 
  مركزي: مديركل كميته امداد اس��تان مركزي گف��ت: از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون، بي��ش از 10 ميليارد ريال بودج��ه براي تأمين 
جهيزيه مددجويان تحت پوش��ش كميته امداد استان مركزي صرف 
شده است.  قنبر موسي نژاد افزود: باال رفتن سن ازدواج و معضل طالق 
از مشكالت اساسي جامعه است كه حل اين مشكالت نيازمند همكاري 
و مساعدت همه بخش ها است.  وي با اشاره به اينكه به مناسبت هفته 
ازدواج 110 س��ري جهيزيه و 42 مورد هديه ازدواج به نوعروس��ان و 
دامادهاي تحت حمايت كميته امداد استان مركزي پرداخت مي شود، 
تصريح كرد: س��رانه پرداخت جهيزيه به هر نوعروس تحت حمايت 6 
ميليون تومان به صورت بالعوض است و اين مبلغ در مناطق محروم 

با 20 درصد افزايش پرداخت مي شود.

88498441سرويس  شهرستان

 آغاز عمليات زيرساخت هاي گردشگري 
در منطقه خالد نبي      

عمليات اجرايي ساماندهي و تكميل     گلستان
زيرس�اخت هاي گردش�گري منطقه 
نمونه گردشگري خالدنبي با اعتبار 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات 
تملك داراي�ي س�رمايه هاي اس�تاني و ملي آغاز ش�ده اس�ت. 
ابراهيم كريمي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
گلستان با اش��اره به اختصاص 5 ميليارد ريال براي ايجاد زيرساخت در 
منطقه گردشگري خالدنبي گفت: فاز نخست كمپينگ مجموعه تاريخي 
و گردشگري خالدنبي آغاز ش��د.  وي افزود: در عمليات اجرايي اين فاز 
خاكبرداري و تس��طيح اوليه و خاكريزي در سطح محوطه كمپينگ در 
حدود 6 هزار مترمكعب و همچنين اجراي ديواره و نرده محافظ انتهاي 
محوطه كمپينگ به طول تقريبي 150 متر طول پيش بيني شد.  كريمي 
بيان داشت: اجراي محوطه سازي و مبلمان بتني طرح چوب، احداث شش 
واحد زائرسرا به  همراه تأسيسات مورد نياز، اجراي ديواره سنگي، احداث 
سرويس بهداشتي، روشنايي مسير، خاكبرداري و زيرسازي محور به طول 
شش كيلومتر، آبرساني به گورستان تاريخي، سنگ فرش مسير دسترسي 
و روشنايي محوطه گورستان با سيستم انرژي خورشيدي و غيره با اعتبار 
حدود 18 ميليارد و 500 ميليون ريال در اين منطقه تاريخي و گردشگري 
انجام مي شود.  وي گفت: اعتباري در حدود 15 ميليارد ريال براي ادامه و 
تكميل زيرساخت هاي گردشگري خالدنبي پيش بيني شده است كه در 
صورت تخصيص اعتبارات نسبت به تكميل اين پروژه اقدام خواهد شد. 

 احداث بزرگ ترين شهرك شيالتي كشور 
در گناوه     

استاندار بوشهر از ساخت بزرگ ترين      بوشهر
شهرك شيالتي كش�ور در زميني به 
مساحت ۲۷۰۰ هكتار با مشاركت بخش خصوصي در اراضي ساحلي 

شهرستان گناوه استان بوشهر خبر داد. 
عبدالكريم گراوند در بازدي��د از مجتمع پرورش ميگوي رودش��ور در 
شهرستان گناوه گفت: ايجاد اشتغال پايدار و كاهش بيكاري از مهم ترين 
دغدغه هاي مسئوالن و متوليان امور است و در اين مسير از هيچ تالشي 
فروگذار نمي كنيم.  وي با بيان اينكه 350 ميليارد تومان در اين طرح 
سرمايه گذاري خواهد شد، گفت: با تكميل اين طرح 2 هزار 500 فرصت 
شغلي جديد به صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد خواهد شد.  استاندار 
بوشهر افزود: فراهم كردن تسهيالت و شرايط الزم براي بخش خصوصي 

و رفع موانع و معضالت براي سرمايه گذاران، مورد تأكيد قرار دارد.  
گراوند از احداث بزرگ ترين شهرك شيالتي كشور در شهرستان گناوه 
خبر داد و خاطر نش��ان كرد: اين مجتمع بزرگ ترين شهرك شيالتي 
كشور است كه توسط بخش خصوصي اجرايي و عملياتي شده و ما نيز 
در ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز كمك مي كنيم.  وي از ايجاد 2 هزار 
و 500 شغل در شهرك شيالتي رودشور گناوه خبر داد و افزود: در اين 
شهرك، 46 مزرعه كه ش��امل 45 مزرعه 50 هكتاري و يك مزرعه 46 
هكتاري ايجاد مي شود و برآورد مي ش��ود بيش از 2 هزار و 500 شغل 
مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شود.  استاندار بوشهر يادآور شد: اميدواريم 
اين شهرك و مجتمع ش��يالتي، يك مجموعه مؤثر در توليد آبزيان در 
سطح كشور مطرح شود و ش��اهد تحقق تمام اهداف مورد نظر باشيم.  
گراوند گفت: براساس برنامه زمان بندي انتظار داريم تا تابستان آينده اين 

شهرك به طور كامل به بهره برداري برسد و در مدار توليد قرار گيرد. 

 تبريز، طاليه دار برقراري حاكميت قانون
 در كشور

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي      آذربايجان شرقي
و گردشگري آذربايجان شرقي، تبريز 
را طالي�ه دار برق�راري حاكمي�ت قانون در كش�ور عن�وان كرد. 
به گ��زارش اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
آذربايجان ش��رقي، آيين بزرگداش��ت يكصد و س��يزدهمين سالگرد 
صدور فرمان مشروطه، عصر روز 14 مرداد 98 در محل خانه مشروطه 
تبريز، برگزار شد.  »مرتضي آبدار« مديركل ميراث فرهنگي استان در 
آيين بزرگداشت يكصد و سيزدهمين سالگرد صدور فرمان مشروطه 
به نقش مؤثر تبريز در تاريخ با ش��كوه ايران اش��اره كرد و گفت: تبريز 
همواره پيش��تاز عرصه آزادي و آزادي خواهي بوده و اين پيشتازي در 
به ثمر رسيدن انقالب مشروطه به شيوه اي ارجمندتر به منصه ظهور 
رسيده اس��ت.  وي با تأكيد به اينكه پاس��داري و به سرانجام رسيدن 
نهضت مش��روطه، مديون علما، دالوران و مردم قهرمان تبريز است، 
ادامه داد: م��ردم تبريز و آذربايجان در رويداد عظيم مش��روطه تنها با 
هدف برقراري حاكميت قانون به جاي اراده اشخاص، تأمين حقوق و 
آزادي هاي فردي و اجتماعي به پا خواس��ته اند كه نشان از يك انقال ب 
پيشرو و مترقي دارد.  آبدار گفت: به نظر مي رسد در حال حاضر توجه 
به مبحث مشروطيت كمرنگ شده است و كمتر صحبتي از جنبه هاي 
آزادي خواهانه و عدالت طلبانه آن به ميان مي آيد. اين در حالي اس��ت 
كه ما براي ادامه راه و تحقق آرمان هاي عدالت خواهانه، يقيناً به كمك 
پژوهشگران و محققان، به بازخواني تاريخ مشروطه نياز داريم تا شايد 
با بازنگري و نگاه جدي به آنچه در ايام پسامشروطه بر ما گذشته است، 

بتوانيم در راه ساختن آينده اي موفق و عزتمند قدم برداريم. 

اعطاي تسهيالت به متقاضيان ايجاد 
واحدهاي فرآوري طارم  

فرماندار شهرستان طارم اعالم كرد از      زنجان
متقاضيان س�رمايه گذاري در زمينه 
احداث واحدهاي فرآوري محصوالت كشاورزي با اعطاي تسهيالت 
ارزان قيمت و تسهيل گري در واگذاري اراضي ملي حمايت مي شود. 
ستار صفري فرماندار شهرستان طارم گفت: شهرستان طارم با جمعيت 
بالغ بر 50 هزار نفر و اشتغال 60 درصدي نيروي فعال در بخش كشاورزي، 
بالغ بر 60 نوع محصول زراعي و باغ��ي توليد مي كند كه در برخي اقالم 
توليدي جايگاه كش��وري دارد.  وي با بيان اين كه اولويت اصلي اقتصاد 
شهرستان بر پايه كشاورزي اس��ت، تصريح كرد: در حال حاضر به دليل 
كمبود منابع آبي در كشور و شهرستان طارم، گسترش افقي كشاورزي 

امكانپذير نبوده و اولويت، حفظ و تثبيت وضع موجود است. 
فرماندار شهرستان طارم، افزايش عملكرد و باال بردن ميزان بهره وري 
را سياست اصلي شهرستان در حوزه كش��اورزي برشمرد و اظهار كرد: 
در طي چند سال گذشته اقدامات مطلوبي در اين راستا صورت گرفته 
است، به طوري كه طارم با برداشت 40 تن محصول زيتون در هكتار در 
دنيا ركورددار است و در تالش هستيم اين افزايش عملكرد را در ساير 
محصوالت زراعي و باغي نيز گس��ترش دهيم.  اين مسئول با بيان اين 
مطلب كه خام فروشي محصول به زيان كشاورزان است، گفت: توسعه 
صنايع فرآوري و بسته بندي از اولويت هايي است كه به صورت جدي در 
شهرستان دنبال مي شود و به افرادي كه متقاضي سرمايه گذاري در اين 
زمينه باشند با اعطاي تسهيالت ارزان قيمت و تسهيل گري در واگذاري 
اراضي ملي حمايت مي شود.  صفري از فعاليت 32 واحد فرآوري زيتون 
در شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به حجم باالي محصوالت توليدي، 
اين تعداد واحد فرآوري پاسخ گوي نياز شهرستان نيست و ما نيازمند 

استقرار واحدهاي فرآوري بيشتري هستيم. 

 كشت برنج بهانه اي براي خوردن 
حريم رودخانه  بشار ياسوج 

بارش هاي خوب بهاري امس�ال ش�ايد كمي از مش�كالت كم آبي 
مناطقي همچون ياس�وج در اس�تان كهگيلويه و بويراحمد را كم 
كرده باش�د، اما اين بارندگي ها ب�ه قدري نبود ك�ه برنج كاري در 
اين اس�تان تدوام يابد. كش�ت و زرعي كه اكنون در كنار برخي از 
رودخانه هاي استان انجام مي ش�ود و نه تنها منابع آبي را به تاراج 
مي برد بلكه در برخي مناطق موجب تعرض ب�ه حريم رودخانه ها 
هم شده اس�ت. اتفاقي كه اكنون در حاش�يه رود بشار ياسوج در 
حال وقوع است و نيازمند رسيدگي هرچه سريع تر متوليان است. 

    
امس��ال متفاوت از هرس��ال با موجي از بارندگي هاي بهاري آغاز شد. 
اين بارندگي ها به قدري بود كه برخي تصور مي كردند ديگر نگراني در 
خصوص تغييرات اقليمي به پايان رس��يده است و دوباره وارد ترسالي 
شده ايم، اما شروع فصل گرم نشان داد كه هنوز هم نياز به مديريت منابع 
آبي و به خصوص اصالح نحوه كشت محصوالت كشاورزي هست. يكي 
از اين مناطق كه همواره با معضل كم آبي مواجه است و كشاورزان آن 
بايد براي ادامه فعاليت از شيوه هاي نوين آبياري استفاده كنند، استان 
كهگيلويه و بويراحمد است. منطقه اي كه با بارش هاي 8 ميليارد متر 
مكعبي هنوز هم دچار كم آبي اس��ت. از همين رو همواره كارشناسان 
و مسئوالن اين استان بر تغيير الگوي كش��ت از محصوالت آبدوست 
به كم  آب خواه تأكيد دارند. مس��ئله اي كه شمار بسياري از كشاورزان 
سعي در رعايت آن دارند اما در اين بين تعدادي هم هستند كه منافع 
شخصي شان را به منافع كل مردم ترجيح مي دهند و محصوالتي را در 
دل خاك مي كارند كه نياز آبي بسياري دارد. يكي از اين محصوالت هم 
برنج است كه توليد آن سال هاست در استان كهگيلويه و بويراحمد با 

اما و اگر همراه است. 
   ادامه كشت محصوالت آبدوست

به رغم اينكه بارها تأكيد شده اس��ت كه منابع آبي اين استان ظرفيت 
كشت و برداش��ت برنج را ندارند اما كش��ت اين محصول ممنوع نشده 
است و جهادكشاورزي سعي در تشويق كشاورزان به دست كشيدن از 
اين محصول دارد. محصولي كه حاال اين روزها شاهد آن هستيم كه به 
جاي حاشيه رودخانه ها در بستر رودها كاشته مي شود و نه تنها منابع 
آبي استان را به تاراج مي برد، بلكه به نوعي تعرض به حريم رودخانه اي هم 
محسوب مي شود. اتفاقي كه اكنون در بستر رودخانه بشار انجام مي شود 
و نيازمند توجه ويژه متوليان است. در اين راستا معاون فرماندار كهگيلويه 
با اشاره به اينكه استان بيش از يك دهه با خشكسالي مواجه بوده است، 
مي گويد: »با توجه به ترسالي سال جاري بايد با برنامه ريزي حفاظت از 
منابع آب را در دستور كار قرار داد.« ابراهيم خنجري ترسالي سال جاري 
را يك مزيت خوب براي توسعه كشاورزي مي داند و ادامه مي دهد: »بايد 
مسئوالن نيز با ارائه آموزش هاي الزم حفاظت از منابع آبي را در اولويت 
قرار دهند.« رئيس منابع آب كهگيلويه نيز با اشاره به اينكه مسئوالن 
جهاد كشاورزي استان در راستاي حفاظت از منابع آب همكاري الزم را 
به عمل نمي آورند بيان مي كند: »در سال هاي اخير با توجه به خشكسالي 
جهاد هيچ گونه الگوي كشت مناسبي به كشاورزان معرفي نكرده است.« 
يعقوب دمساز همكاري جهاد كشاورزي در راستاي ارائه آموزش هاي 
الزم به كش��اورزان براي عدم اس��تفاده از محصوالت آب بر را ضروري 
مي داند و ادامه مي دهد: »ترويج فرهنگ حفاظت از منابع آب از وظايف 
اصلي جهاد كشاورزي است.« وي تأكيد مي كند: »براساس قانون و تأكيد 
وزارت نيرو بايد حفاظت از منابع آب در دستور كار همه مسئوالن ذيربط 
به خصوص جهاد كش��اورزي قرار گيرد.« با اين تفاصيل ضروري است 
هرچه سريع تر مسئوالن جهادكشاورزي به بحث تغيير كشت و اصالح 
الگوي كشت ورود پيدا كنند و اين معضل هميشگي كه كشت محصوالت 
آبدوست منابع آبي استان را به تاراج مي برد را برطرف كنند. در كنار اين 
موضوع بحث دست درازي به حريم رودخانه اي هم موضوع مهمي است 

كه متوليان نبايد به اين سادگي ها از كنار آن عبور كنند.
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