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 جلوگيري از توسعه اراضي 
در حوضه درياچه اروميه

ــرقي بر  ــاورزي آذربايجان ش ــازمان جهاد كش رئيس س
جلوگيري از توسعه سطح اراضي كشاورزي در حوضه درياچه 
ــازوكارهاي تشويقي و تنبيهي مناسب  ــتفاده از س اروميه با اس

تاكيد كرد.
ــاره به اين كه از  ــعود محمديان با اش ــه گزارش مهر، مس ب
ــات درياچه اروميه،  ــنهادي كارگروه ويژه نج 19راهكار پيش
ــاورزي آذربايجان  ــازمان جهادكش ــش طرح مرتبط با س ش
ــت، گفت: تعيين تكليف چاه هاي غيرمجاز و بدون  شرقي اس
ــتفاده از  ــاورزي با اس ــعه اراضي كش پروانه، جلوگيري از توس
ــازوكارهاي تشويقي و تنبيهي، اجراي عمليات  آبخيزداري  س
ــفره هاي آب زيرزميني  و تاكيد بر آبخوان داري براي تقويت س
حاشيه درياچه اروميه به شرط حفظ حقابه رودخانه ها تا ورودي 
ــخص شده سازمان جهاد كشاورزي  به درياچه از وظايف مش

آذربايجان شرقي در راستاي احياي درياچه اروميه است.
وي با بيان اين كه 13هزار و300چاه غيرمجاز در آذربايجان 
ــرقي و مشرف به حوضه درياچه اروميه وجود دارد كه تعيين  ش
ــت،  تكليف آنها يكي از اقدامات براي احياي درياچه اروميه اس
ــت  ــزود: در قانون تعيين تكليف چاه هاي غيرمجاز آمده اس اف
ــروط به آبياري  ــا بايد كاهش يابد و مش ــه حقابه اين چاه ه ك
ــود، اما مسئوليت آن بر عهده  ــار به آنها مجوز داده ش تحت فش
ــاورزي در اجراي اين قانون  ــت و جهاد كش آب منطقه اي اس

همكاري و هماهنگي هاي الزم را انجام مي دهد.
رئيس سازمان جهادكشاورزي استان با بيان اين كه احياي 
درياچه اروميه يك وظيفه ملي است، تاكيد كرد: حفظ شرايط 
موجود كشاورزي نيز در حوضه درياچه اروميه وظيفه خطيري 

است كه برعهده مسئوالن اين سازمان است.
ــطح اراضي  ــعه س ــه محمديان جلوگيري از توس به گفت
ــازوكارهاي تشويقي  ــتفاده از س ــاورزي در حوضه با اس كش
ــاورزي در حوضه با توجه  ــي، مديريت نهاده هاي كش و تنبيه
ــن نهاده ها به  ــذار نكردن اي ــع آب و واگ ــه محدوديت مناب ب
ــاورزي  ــرداران غيرمجاز منابع آب، از وظايف جهادكش بهره ب

در اين زمينه است.
ــت هاي يكساله با اعمال  ــد: آيش بندي كش وي يادآور ش
ــت  محدوديت عرضه آب و تدوين و اجرايي كردن الگوي كش
ــازي و  ــه، اجراي برنامه هاي آگاه س ــب براي هر منطق مناس
ــه و نقش مردم و  ــي درباره وضع درياچ ــاني عموم اطالع رس

ــه اروميه، عمليات آبخيزداري  ــع محلي دراحياي درياچ جوام
ــفره هاي آب زيرزميني  ــا تاكيد بر آبخوانداري براي تغذيه س ب
ــه هاي كاداستر زراعي و  ــيه درياچه و تهيه سيستم نقش حاش
ــي درحوضه آبريز درياچه اروميه نيز از ديگر وظايف بخش  باغ
ــت كه از طريق كارگروه نجات درياچه اروميه  ــاورزي اس كش

موظف و مكلف به انجام آن شده است.
ــاره به تشكيل كارگروه ويژه اي از سوي  اين مسئول با اش
ــي راهكارهاي نجات درياچه اروميه گفت:  دولت براي بررس
ــاي الزم را براي نجات درياچه اروميه  ــن كارگروه راهكاره اي
پيشنهاد كرد كه انتقال آب از رودخانه هايي مانند ارس ودرياي 
ــت هاي  ــت، جلوگيري از ادامه برداش ــزر، تغيير الگوي كش خ
غيرمجاز آب در حوزه آبريز درياچه اروميه، توقف برداشت آب 
ــازي و مطالعات  از طريق حفر چاه هاي غيرمجاز، توقف سدس
ــوزه آبريز درياچه اروميه، اليروبي رودخانه هاي موثر  آن در ح
ــده در پشت  ــازي منابع آبي ذخيره ش بر درياچه اروميه و رهاس

سدها از اين راهكارهاست.
ــتان با تاكيد بر اين كه  ــازمان جهادكشاورزي اس رئيس س
ــور  ــي در كش امروز فاجعه درياچه اروميه به يك چالش اساس
تبديل شده است يادآور شد: مسائل مهمي چون نابودي درياچه 
اروميه، خطر وقوع طوفان هاي نمكي و از بين رفتن كشاورزي 
ــور باعث شد تا دكتر روحاني  ــتان هاي شمال غرب كش در اس
ــت  ــي براي دور يازدهم رياس ــاي انتخابات ــان رقابت ه در زم
جمهوري به مردم منطقه وعده بدهد در صورت رئيس جمهور 
شدن موضوع فاجعه زيست محيطي درياچه اروميه را پيگيري 
ــه  كند كه پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهور در اولين جلس
ــده خود عمل كرد و  ــت تدبير و اميد به وع ــات وزيران دول هي
ــه درياچه اروميه در هيات وزيران مطرح و بر لزوم يافتن  فاجع

راهكارهاي جلوگيري از نابودي كامل اين درياچه تاكيد شد.

گزارش
 اردك مهاجر

 در ايران جوجه هايش را به دنيا آورد
ــازى و جوجه آورى يك اردك سرسبز مهاجر در سد  النه س
گلول و سرانى شيروان، به عنوان يك پديده نادر، كارشناسان 

محيط زيست را شگفت زده كرده است.
ــيروان دراين باره گفت: اين  ــت ش رئيس اداره محيط زيس
ــير كوچ خود وارد اين ناحيه شده،  ــال در مس پرنده كه بهار امس
اقدام به النه سازى و تخمگذارى كرده بود كه در چند روز اخير 

همراه هشت جوجه خود اين ناحيه را ترك كرد.
ــرى چون اردك  ــزود: پرندگان مهاج ــكرى اف حبيب لش
سرسبز، گاوچرانك و حواصيل در مسير مهاجرت خود از آبگير 
اين سد به عنوان اقامتگاه موقت استفاده مى كنند، اما تاكنون 

النه سازى و جوجه آورى آنان در اين منطقه ديده نشده بود.
ــد: اردك هاى  وي درباره پراكنش اين گونه پرنده يادآور ش
ــازى دارند كه عمدتا به فلسطين،  ــبز در تركيه آشيانه س سرس
ــوريه، ايران و خاور نزديك، آمريكاى شمالى و  ــتان، س افغانس
مكزيك، ايسلند، شمال غرب آفريقا، هاوايى و فرانسه مهاجرت 
ــن پرنده زيبا در فصل  ــئول با بيان اين كه اي مى كنند.اين مس
ــمال غرب و غرب ايران تا استان كردستان و در  زادآورى در ش
فصل زمستان در تمام تاالب ها و مناطق آبى سراسر ايران ديده 
ــود، گفت: در چند روز اخير يك قطعه چنگر نوك سفيد،  مى ش
ــنقر تاالبى، دو بهله سارگپه كه به علل نامعلومى  يك بهله س
ــده بودند، توسط مردم به اين اداره تحويل داده شدند  زخمى ش
ــت  كه براى مداواى تكميلى به اداره كل حفاظت محيط زيس

خراسان شمالى  انتقال يافتند./ ايرنا

 افزايش 2 برابرى برداشت زعفران
 با اجراى طرح آرمانى

ــاورزى گناباد گفت: در صورت اجراى طرح  مدير جهاد كش
مزارع آرمانى زعفران، ميزان برداشت اين محصول به دو برابر 

افزايش خواهد يافت.
محمدباقر جاهدى افزود: اكنون در روش كشت سنتى از هر 
ــك برداشت مى شود  هكتار مقدار چهار كيلوگرم زعفران خش
ــت. كه اين رقم با اجراى طرح مذكور تا دو برابر امكان پذير اس

وى خاطرنشان كرد: به منظور ترويج و تشويق زعفران كاران، 
ــاورزى در مركز تحقيقات  ــون هفت هكتار زمين كش هم اكن
گياهان دارويى شهرستان گناباد به اجراى طرح كاشت آرمانى 
زعفران اختصاص يافته كه نتايج اوليه آن از افزايش محصول 

خبر مى دهد.
ــي زعفران با هدف  ــت آرمان ــه گفته جاهدي، طرح كاش ب
ــتفاده بهينه  ــاورزان و اس افزايش  بازده  توليد، حمايت از كش
ــتور كار است و اين روند در آينده نيز ادامه  از زمين و آب، در دس

خواهد داشت.
ــاورزي گناباد تاكيد كرد: با توجه به اين كه  مدير جهاد كش
ــتان گناباد با يك خشكسالي حدود پانزده ساله مواجه  شهرس
ــيار كاهش يافته،  ــاورزي بس ــت و منابع آبي آن بويژه كش اس
ــنتي توجيه اقتصادي ندارد،  ــت زعفران با روش هاي س كاش
ــد روي آورده و  ــد به روش هاي جدي ــاورزان باي بنابراين كش

مزارع خود را از حالت امرار معاش به اقتصادي تغيير دهند.
ــت گل زعفران در اين  ــال برداش ــا بيان اين كه  امس وي ب
ــتان وهمچنين  ــتان به دليل گرماي بيش از حد تابس شهرس
ــا ل هاي قبل آغاز شد و همچنان  پاييز حدود  ده  روز ديرتر از س
ــران در اين  ــت گل زعف ــان كرد: برداش ــه دارد، خاطرنش ادام
ــه دارد و پيش بيني  ــار ادام ــطح 3500 هكت ــتان در س شهرس
ــك ــر هكتار حدود چهار كيلوگرم زعفران خش ــود  از ه  مي ش

 برداشت شود./ ايسنا

 شيوع تاالسمي
 در جنوب استان كرمان

ــگاه علوم پزشكي شهرستان جيرفت گفت: با  رئيس دانش
توجه به شرايط فرهنگي و ژنتيك منطقه  جنوب كرمان شاهد 

شمار فراواني بيمار تاالسمي در اين منطقه هستيم.
ــاره به راه اندازي مركز درماني  ــيدفريدون افضلي با اش س
ــن مركز 213 بيمار  ــاص جيرفت افزود: در اي بيماري هاي خ
ــان  قرار دارند كه 32 نفر هموفيلي، 52 نفر ام .اس و  تحت درم

60 نفر هم دياليزي هستند.
وي با بيان اين كه مشابه اين مركز در شهرستان كهنوج در 
ــت كه بيماران آن بيشتر از شهرستان جيرفت  حال فعاليت اس
هستند، تصريح كرد: با همه اقداماتي كه در زمينه  پيشگيري از 
ــده است، اما به علت ازدواج هاي  بروز اين بيماري در منطقه ش
فاميلي شاهد افزايش اين بيماران هستيم.به گفته اين مسئول، 
ــتاهاي شهرستان  ــاكن روس حدود 90 درصد اين بيماران س
ــتند، اما با همت خانواده هاي آنها اين بيماران در  جيرفت هس
ــن مركز تحت درمان قرار گرفتند و امروز بيماراني داريم كه  اي

فارغ التحصيل دانشگاه و استاد دانشگاه هستند./  ايسنا

ايران زمين

زلزله 5/7 ريشتري شهرستان دشتستان در استان بوشهر 
در حالي با تخريب ها، تلفات و پس لرزه هاي متعدد خود، خواب 
و آرامش را از عصر پنجشنبه گذشته از مردم اين منطقه ربود  كه 
اكنون از اين منطقه خبر مي رسد اوضاع به حال عادي برگشته 

و زندگي در اين مناطق به صورت عادي جريان دارد.
ــهر با اعالم  ــتاندار بوش ــتمي، معاون امور عمراني اس رس
ــرايط در مناطق زلزله زده  ــان كرد: اكنون ش اين خبر خاطرنش
شهرستان دشتستان عادي و آرام است، ضمن اين كه خسارت 

وارده به تاسيسات زيربنايي نيز كلي نبوده است. 
ــور نيز كه روز  ــتاد مديريت بحران كش ــي، رئيس س قدم
ــته براي بررسي خسارت هاي ناشي از زلزله دشتستان به  گذش
استان بوشهر سفر كرده است، يادآور شد: بنياد مسكن انقالب 
ــارت هاي زلزله دشتستان را آغاز كرده و  ــالمي برآورد خس اس
طبق گزارش هاي اوليه، 9 روستا و سه شهر دچار خسارت شده 

و تخريب 100 درصدي بسيار كم بوده است. 
براساس آخرين آمار مسئوالن استاني تا ظهر روز گذشته، 
ــيب به 300 واحد مسكوني  ــته، 65 مصدوم و آس ــت كش هش

پيامدهاي اين زلزله بوده است. 
از عصر روز پنجشنبه و پس از وقوع زلزله، تيم هاي واكنش 
ــريع و مركز فوريت هاي پزشكي استان بوشهر به برازجان،  س
ــدند و درمان مصدومان همچنان در حال  مركز حادثه اعزام ش
انجام است.مصدومان حادثه در بيمارستان شهيد صادق گنجي 
مورد معاينه قرار گرفته و پس از انجام اقدامات اوليه، آنهايي كه 
نياز به دريافت خدمات تكميلي داشتند، به بيمارستان  شهداي 
ــتان شهداي خليج  ــهر اعزام شدند.بيمارس خليج فارس بوش
فارس بوشهر و شهيد صادق گنجي برازجان همچنان در حال 
ــتند و در صورت وقوع پس لرزه هاي  ارائه خدمات درماني هس

احتمالي براي درمان مصدومان آمادگي كامل دارند.

آغاز عمليات آواربرداري
استاندار بوشهر با بيان اين كه تيم هاي امدادي و مسئوالن 
ــاني به حادثه ديدگان آماده هستند و در محل  براي خدمات رس
ــت، در  ــد و نيازي به حضور مردم در برازجان نيس ــور دارن حض
ــد: عمليات آواربرداري از صبح ديروز  گفت وگو با مهر يادآور ش
ــت و اميدواريم بتوانيم در سريع ترين  ــده اس در منطقه آغاز ش

زمان ممكن، اين كار را انجام داده و به پايان برسانيم.
فريدون حسنوند با اشاره به پيگيري مستقيم رئيس جمهور،  
ــور درمورد زلزله برازجان  معاون اول رئيس جمهور و وزير كش
ــتان  ــتاد بحران در اين اس گفت: دقايقي پس از وقوع زلزله، س
ــي هاي انجام گرفته،  ــاس بررس ــه داد و براس ــكيل جلس تش
ــعدآباد و همچنين  ــان، آبپخش و س ــتان هاي برازج شهرس

تعدادي از روستاهاي اين منطقه متاثر از زلزله بوده  است.
ــتاندار بوشهر با اشاره به حضور عوامل مديريت بحران،  اس
ــزود: همچنين عوامل  ــر در منطقه اف ــس و هالل احم اورژان
ــده و امنيت منطقه  ــي نيز در محل حاضر ش ــي و نظام انتظام

ــدن جريان آب، گاز، برق و  را بر عهده گرفته اند.وي از وصل ش
ــنبه شب در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت:  تلفن طي پنجش
اكنون فقط در چهار روستا مشكل وجود دارد كه اين مشكالت 

در حال رفع شدن است.

 اسكان زلزله زدگان در 12 اردوگاه
ــازمان امداد و نجات هالل احمر نيز با اشاره  سخنگوي س
به ثبت 24 پس لرزه تا ظهر روز جمعه در برازجان، از ايجاد 12 

اردوگاه اسكان زلزله زدگان خبر داد.
ــنا به تشريح آخرين  ــين درخشان در گفت وگو با ايس حس
ــان پرداخت و افزود:  ــاني به زلزله زدگان برازج روند امدادرس
ــت نفر بر  ــن اخبار دريافتي تا صبح ديروز هش ــاس آخري براس
ــت داده  و 203 نفر نيز  ــود را از دس ــن زمين لرزه جان خ ــر اي اث

مجروح شده اند.
وي با اشاره به اين كه فقط 73 نفر از اين مصدومان توسط 
ــين هاي اورژانس و هالل احمر به بيمارستان منتقل و  تكنيس
ــدند، يادآور  ــرپايي و در محل درمان ش بقيه آنان به صورت س
شد: پنجشنبه شب  امدادگران به توزيع چادر، اقالم غذايي و پتو 

و موكت ميان خانواده هاي زلزله زده اقدام كردند.
ــان، فقط يك مورد پس لرزه باالي 5 ريشتر  به گفته درخش
ــا بين 2 تا 4  ــد و بقيه زمين لرزه ه ــه برازجان ثبت ش در منطق
ريشتر بود. سخنگوي سازمان امداد و نجات هالل احمر با بيان 
ــكان اضطراري با اولويت منازل صددرصد تخريب  اين كه اس

انجام شد، خاطرنشان كرد: تاكنون 12 اردوگاه با ظرفيت 380 
دستگاه چادر در مناطق زلزله زده برپا شده است. 

ــر در قالب 40 تيم  ــه 200 امدادگ ــان با بيان اين ك درخش
ــتگاه خودروي  ــدادي در منطقه حضور دارند، گفت: 45 دس ام
عملياتي نيز براي پوشش هرچه بهتر حادثه برازجان در محل 

حضور يافته است.

 آماده باش صددرصدي پليس 
فرمانده انتظامي استان بوشهر نيز با بيان اين كه به محض 
وقوع زلزله، معاونان انتظامي به منطقه اعزام شده و با همكاري 
سازمان هاي امدادي اقدامات الزم را براي آسيب ديدگان انجام 
ــدي عوامل انتظامي در مناطق  ــد، به آماده باش صددرص دادن
زلزله زده اشاره كرد و گفت: عوامل انتظامي براي تأمين نظم و 

امنيت در سه شهر و 19 روستاي زلزله زده مستقر شده اند.
ــردار حيدر عباس زاده با اشاره به اين كه پليس راهنمايي  س
و رانندگي و همچنين عوامل پليس راه نيز از ساعات اوليه وقوع 
زلزله براي تأمين نظم و انضباط ترافيكي در محل مستقر شدند، 
افزود: خوشبختانه امنيت كامل در مناطق زلزله زده فراهم شده 

و تاكنون حتي يك مورد ناامني گزارش نشده است.

 نيروگاه بوشهر به كار خود ادامه مي دهد 
ــخنگوي سازمان انرژي اتمي كشورمان  در همين حال س
ــدن هرگونه آسيب به نيروگاه بوشهر  نيز درباره احتمال وارد ش

ــهر به لحاظ استانداردهاي ايمني از جمله  گفت: نيروگاه بوش
ــاي جهان بوده و در  ــه با زلزله يكي از بهترين نيروگاه ه مقابل
ــت و از اين  ــتر باال نيز مقاوم اس مقابل زمين لرزه هايي با ريش

بابت جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.
بهروز كمالوندي تاكيد كرد: اين نيروگاه با ظرفيت كامل به 

كار خود ادامه مي دهد.

 گسل برازجان، مسبب زلزله هاي 2 روز اخير 
ــا بين 2/1 تا 4/1 در  ــون ده ها پس لرزه كه بزرگي آنه تاكن
ــتان به  ــتان دشتس مقياس امواج دروني زمين بوده در شهرس

وقوع پيوسته است.
ــي پيش بيني زلزله در  ــر مهدي زارع، رئيس مركز مل دكت
همين زمينه خاطرنشان كرد: زلزله ساعت 17 و 21 دقيقه روز 
ــنبه هفتم آذرماه در 19 كيلومتري شمال شرق برازجان  پنجش
ــمال شرق بوشهر در ژرفاي ده كيلومتري  و 80 كيلومتري ش
ــل مسبب اين زلزله، گسل  ــته است و گس زمين به وقوع پيوس
ــلي قطرـ  كازرون ـ  با  ــامانه گس برازجانـ  يكي از قطعات س
ــاري است.وي تاكيد كرد: پس لرزه هاي  سازوكار گسلش فش

اين زلزله طي روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. 
ــدرت 6/1  ــه اي به ق ــال نيز زلزل ــن امس ــتم فروردي بيس
ــتان را لرزاند كه براثر آن 750 خانه  ــتر، كاكي در اين اس ريش
ــتايي تخريب شد و حدود 40 نفر كشته و بيش از 900 نفر   روس

مجروح برجاي گذاشت.

آرامش به دشتستان بازگشت
زلزله 5/7 ريشتري عصر پنجشنبه، 8 كشته و 65 مصدوم در اين منطقه برجا  گذاشت

ــگيري از اعتياد بهزيستي خراسان  ــناس دفتر پيش كارش
ــهد تعداد  رضوي گفت: در كانون هاي تجمع معتادين در مش

زنان معتاد تا 40 درصد افزايش يافته است.
ــاس  ــا مهر افزود: بر اس ــي در گفت وگو ب ــد عباس محم
ــريع، پاسخ تمام  تحقيقات به عمل آمده طي طرح ارزيابي س
ــيه اي و بيشتر در  كانون هاي تجمع معتادين در مناطق حاش

حاشيه شمال و شمال غرب مشهد واقع شده است.
ــار جامعه با اين  ــر اين كه امروزه همه اقش ــا تاكيد ب وي ب
ــت  ــان داده اس ــل درگيرند، عنوان كرد: مطالعات نش معض
ــي اندام، عمده ترين داليل  ــب و زيباي كه كاهش وزن، تناس
گرايش زنان به اعتياد به شمار مي رود و در چند سال اخير زنان 

به اين منظور به سمت موادمخدر كشيده شده اند.
ــن در برخي پاتوق ها 40 درصد  ــي، همچني به گفته عباس
ــراي مصرف مواد  ــاي تزريقي پرخطر ب ــن از روش ه معتادي
ــتفاده مي كنند.كارشناس دفتر پيشگيري از اعتياد  مخدر اس
بهزيستي خراسان رضوي يادآور شد: اكنون به منظور كاستن 
ــي از اعتياد با سه راهكار  ــيب هاي ناش از ميزان خطرات و آس
ــيار  ــبانه و تيم س ــيب، پناهگاه ش مركزگذري يا كاهش آس
ــهد و شهرستان ها  ــاني در مناطق مختلف در مش كمك رس

وارد عمل شده ايم.
عباسي با بيان اين كه رويكرد كاهش آسيب و پيشگيري از 
گسترش آسيب هاي ناشي از اعتياد، فقط با نگاه غيرمجرمانه 
ــاني و كارشناسانه ميسر است،  به معتادين و برخوردهاي انس
ــونت ها را افزايش داده يا معتادين را  گفت: اگر بخواهيم خش
به طور اجباري به سمت دور شدن از مواد مخدر ببريم درصد 

موفقيت بسيار پايين خواهد بود.به گفته وي، در مراكز گذري 
معتادين پر خطر و كارتن خواب يك وعده غذاي گرم دريافت 
ــتي و  مي كنند و آنها مي توانند در آن مكان از امكانات بهداش
استحمام برخوردار شده و ضمن دريافت داروهاي جايگزين، 

مشاوره هاي رواني و اجتماعي دريافت كنند.
اين كارشناس با بيان اين كه حمايت كامل از زنان معتاد، 
ــتر مي كند و آنها مي توانند  اراده آنها را براي ترك اعتياد بيش
به زندگي خود كمك كرده و بنيان خانواده خود را از نابساماني 
ــيار در مناطق پرخطر  ــات دهند، عنوان كرد: تيم هاي س نج
ــتي در اختيار  ــايل بهداش تردد كرده و با يافتن معتادين، وس
ــان  ــاوره با آنها از ايش ــته و ضمن گفت وگو و مش آنها گذاش
ــيب مراجعه و از امكانات  مي خواهند كه به مراكز كاهش آس
استفاده كنند و البته پس از مراجعه آنها و جايگزيني داروهاي 
ــان را  ــه جاي مواد پرخطر رفتارش ــده ب كم خطر و كنترل ش

تغيير مي دهند.

افزايش آمار زنان معتاد در مشهد

ــان جنوبي نارضايتي  ــرويه در خراس كيفيت پايين نان بش
ــوري كه آنها  ــته، به ط ــهر را در پي داش ــن ش ــهروندان اي ش
ــا  ــا عمدت ــده از نانوايي ه ــداري ش ــاي خري ــد نان ه  معتقدن

غيرقابل مصرف است.
سوختگي، خمير بودن بخش زيادي از نان و داشتن حالت 
ــت كه طعم نان را به  ــتيكي و كش دار از جمله مواردي اس الس

دهان شهروندان اين شهر تلخ و بدمزه كرده است.
ــهر  ــان نانوايي هاي اين ش ــر، در اين مي ــزارش مه به گ
ــتفاده شده را سبب كاهش كيفيت نان  بي كيفيت بودن آرد اس
ــتند و تاكيد كردند كه بيشتر اوقات نان آنان مشكلي  خود دانس
ــكل آرد وجود دارد كيفيت  ندارد، اما فقط گاهي اوقات كه مش

نان نيز كاهش مي يابد.
ــتان بشرويه دليل خمير  رضايي، يكي از نانواهاي شهرس
ــتگاه دانست و  ــتفاده نكردن از دس بودن كناره هاي نان را اس
گفت: چون پخت نان در اين نانوايي به صورت سنتي و دستي 
ــكل وجود دارد كه البته مزيت  صورت مي گيرد گاهي اين مش
پخت نان به اين روش اين است كه از نان با دستگاه خوشمزه تر 

است و مزه آرد و خمير را نمي دهد.
ــرويه اي ورود پيدا كردن نان هاي  ــار، نانواي ديگر بش عط
روستايي به داخل مغازه هاي شهر را مشكلي عمده عنوان كرد 
ــتفاده مردم از نان هاي روستايي باعث شده تا طعم  و گفت: اس
نان هاي ماشيني را دوست نداشته باشند و توقع آنان باال برود.

ــاره اقدامات  ــرويه نيز درب ــتان بش معاون فرماندار شهرس
ــت: براي افراد  ــراي افزايش كيفيت نان گف ــورت گرفته ب ص

ــهر، آموزش هايي در  ــغول به كار در نانوايي هاي سطح ش مش
فني و حرفه اي در نظر گرفته شده است.

ــا زمان زاده افزود: تاكنون اين آموزش ها در مرحله  عليرض
اول به مدت 21 ساعت به نانوايان ارائه شده و قرار است آموزش 

34 ساعته ديگري نيز در هفته آينده به آنان ارائه شود.
وي با بيان اين كه نظارت بر نانوايي ها به عهده اداره صنعت، 
معدن و تجارت است، عنوان كرد: اما فرمانداري بر اين موضوع 

نظارت مي كند.
ــده با نانواها و اتحاديه  ــات برگزار ش ــئول به جلس اين مس
ــيديم كه اگر  ــاره كرد و گفت: به اين نتيجه رس ــا اش نانوايي ه
ــتاها وارد مي شود،  نانوايي ها بتوانند نان را با كيفيتي كه از روس
ــاعات اوليه صبح تا ساعات 11 شب نان در  عرضه كنند و از س

ــد، ما نيز از ورود نان هايي كه از  ــي ها موجود باش اغذيه فروش
خارج از شهر وارد مي شود و امكان دارد اصول بهداشتي نيز در 

آن رعايت نشود، جلوگيري مي كنيم.

فرصت 15 روزه به نانواهاي شهرستان 
ــرويه تصريح كرد: صورتجلسه اي نيز  معاون فرماندار بش
ــهر 15 روز  ــطح ش ــده كه در آن به نانوايي هاي س ــته ش نوش
ــان را باالتر ببرند تا مردم رغبت  ــده تا كيفيت ن فرصت داده ش
ــتفاده كنند و اين اتفاق تاكنون تقريبا   كنند از نان نانوايي ها اس

رخ داده است.
ــر نظارت ها براي باال  ــا بيان اين كه طي 16 روز اخي وي ب
ــح كرد: پس از  ــت، تصري ــردن كيفيت نان افزايش يافته اس ب
ــراي نانوايان با همكاري اداره صنعت،  اتمام مهلت 15 روزه ب
ــوپرهاي  ــتندي از نانوايي ها و س معدن و تجارت گزارش مس
سطح شهرانجام خواهد شد، به صورتي كه نظارت هم در بحث 
ــوپرها  ــت باالي نان خواهد بود و هم در س ــا و كيفي نانوايي ه

درخصوص وجود و عرضه نان صورت خواهد گرفت.
ــه 50 درصد نتيجه مورد  ــان زاده با بيان اين كه تقريبا ب زم
نظر رسيده ايم، تاكيد كرد: ولي رسيدن به صددرصد آن كاري 
ــت، اما بايد اين را درنظر داشته باشيم كه  ــوار و زمان بر اس دش
ــت زنان خانه دار روستايي پخته مي شود  ــتا نان به دس در روس
ــته  ــت، لذا بايد توجه داش ــدي در قبال آنان نيس ــچ تعه و هي
ــتايي تضمين كننده نان مردم شهرستان ــيم كه نان روس  باش

 در تمامي روزها نيست.

افتتاح آزادراه ساوهـ  همدان؛ نان «بشرويه» در تنور بي كيفيتي
قبل از تابستان

ــاره به اين كه 9 ميليون  ــتاندار همدان با اش نيك بخت، اس
ــاوه به همدان تردد مي كنند، از  ــاالنه از مسير آزادراه س نفر س
بهره برداري اين آزادراه تا قبل از شروع فصل گردشگري خبر 
ــول افتتاح ده كيلومتر از اين  ــت: پيمانكار اين طرح ق داد و گف

مسير را تا بيست و ششم آذر امسال داده است.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي نيز با اشاره 
به اين كه پايان يافتن كامل آزادراه ساوهـ  همدان نيازمند صد 
ــد: در سال 91 پيشرفت  ــت، يادآور ش ميليارد تومان اعتبار اس
ــال انجام  ــود، كاري كه در مدت ده س ــن طرح 70 درصد ب اي
شده بود، در عرض يك سال انجام گرفت كه نشان از توانايي 
ــراي 30 كيلومتر بقيه  ــت و پايان يافتن اج مجريان در اجراس

بدون گاردريل گذاري 60 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
ــم كارخانه اي افزود: 30 كيلومتر از  به گزارش مهر، ابراهي
مجموع اين آزادراه باقي مانده و با توجه به اين كه150 ميليارد 
تومان براي ساخت قطعه اول هزينه شده، به 50 ميليارد تومان 
ــاخت بقيه اين مرحله نياز است. مسعود صيفي  اعتبار براي س
ــاره به اين كه  ــاوه نيز با اش ــاخت آزادراه همدانـ  س مجري س
ــراي كل طرح 17 هزار و 500 ميليارد تومان  ــون براي اج تاكن
ــده است، گفت: اجراي كامل بقيه مسير كه شامل دو  هزينه ش
قطعه ده و 22 كيلومتري است ، تجهيز آن120 ميليارد تومان 
ــده اي از علت راكد ماندن اجراي  ــه نياز دارد و بخش عم بودج
ــدن سهم كامل سازمان راهداري  طرح مربوط به پرداخت نش

است كه بايد پرداخت شود.

در جريان اين زمين لرزه به 300 واحد مسكوني در 3 شهر و 9 روستاي شهرستان دشستستان آسيب هايي وارد شد./ عكس: محمد صادقي - جام جم 

كاهش هزينه برق مصرف كنندگان 
با انرژي خورشيدي 

ــيدي شركت برق منطقه اي  مجري طرح نيروگاه خورش
خراسان با بيان اين كه خراسان در مقايسه با ديگر استان هاي 
ــيدي  ــي براي بهره برداري از انرژي خورش ــور توان باالي كش
ــتاوردهاي طرح خورشيد طاليي مي توان به  دارد، گفت: از دس

كاهش 80 درصدي هزينه برق مشتركان اشاره كرد.
ــب مولدهاي  ــاره به اين كه نص ــا كرميان با اش غالمرض
ــور رايج ارزان تر از  ــيدي در محل مصرف برخالف تص خورش
ــت،  در گفت وگو با مهر افزود:  احداث نيروگاه هاي متمركز اس
توهم گراني انرژي خورشيدي يكي از داليلي است كه استفاده 
ــت و در حالي كه  ــه تعويق انداخته اس ــرداري از آن را ب و بهره ب
ــان، دو برابر  ــيد در ايران و بويژه در خراس ــدت تابش خورش ش
ــيدي  ــت، آنها 32 هزار مگاوات مولد خورش ــور آلمان اس كش

نصب كرده اند.
ــان رضوي اولين استاني است كه به  ــد: خراس وي يادآور ش
ــي از سال 89 به احداث نيروگاه خورشيدي  عنوان طرح آزمايش
اقدام كرده و اولين مرحله آن با ظرفيت 43/2 كيلو وات مجهز به 

ردياب خورشيدي در سال 90 راه اندازي شد.
ــت 866  ــن نيروگاه پس از گذش ــا بيان اين كه اي ــان ب كرمي
ــش از 219 هزار و 843  ــاعت كاركرد بي ــا ده هزار و 101 س روز ب
ــيدي توليد كرده است، تصريح  ــاعت انرژي خورش كيلو وات س
ــه آلودگي ابجاد نكرده،  ــرد: اين ميزان انرژي نه تنها هيچ گون ك
ــزار و 906 كيلوگرم ــار 131 ه ــري از انتش ــه باعث جلوگي  بلك

 منو اكسيد كربن در فضاي مشهد و جلوگيري از مصرف 72 هزار و 
282 متر مكعب گاز در نيروگاه ها با سوخت فسيلي شده است.


