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آتش در گلستان

فاطمه مرادزاده/ گروه ايران

آتش سوزي هايي كه از ابتداي سال دامن جنگل هاي كشور را 
گرفته و در سايه بي تفاوتي مسئوالن خيال رها كردن آن را ندارد و 
هر روز بخش جديدي را فرو مي بلعد، از عصر روز يكشنبه در حال 
خلق فاجعه اي جديد در جنگل هاي چند ميليون ساله هيركاني در 

قلب پارك ملي گلستان است.
ــنبه و زماني كه دود آن آسمان  ــعله هاي آتش از عصر يكش ش
ــتان گلستان را به  ــئوالن اس منطقه را فراگرفت، توجه مردم و مس
خود جلب كرد و از آنجا كه محل وقوع آن برخالف دفعات گذشته، 
ــت  ــتان بود، ديگر كاري از دس ــات و قلب پارك ملي گلس ارتفاع
مردم و مسئوالن گلستاني برنيامد. پاسخ به درخواست اختصاص 
ــاور رسانه اي مديركل  هلي كوپتر براي اطفاي آن نيز به گفته مش
ــت استان تا عصر روز گذشته و زمان مخابره  حفاظت محيط زيس
خبر بي پاسخ ماند، همين شد كه گدازه هاي آتش فرصت يافت تا 
با استفاده از امتياز هواي بسيار گرم و وزش شديد باد در ارتفاعات، 
ــعت  بي محابا جوالن دهد و تا ظهر ديروز حدود 200 هكتار از وس
ــئوالن استان  ــتر كند. مس ــش گياهي انبوه منطقه را خاكس پوش
پيش بينى مى كنند اين آتش سوزى تا امروز نيز ادامه داشته باشد. از 
عصر يكشنبه گذشته تالش براي خاموش كردن آتش شروع شد . 
از مردم گرفته تا نيروهاي محيط بان و يگان حفاظت محيط زيست، 
منابع طبيعي و نيروهاي امدادي، با امكانات هميشگي خود يعني 
ــعي در  ــرگ درختان و گالن هاي 20 ليتري آب، س ــاخ و ب بيل، ش
ــاعته در شيب تند  ــافتي دو س ــتند و با پيمودن مس مهار آتش داش
كوهستان درصدد جلوگيري از پيشرفت آتش برآمدند كه متاسفانه 
در عمل نتيجه چنداني در بر نداشت. الهه موسوي، مشاور رسانه اي 
ــتان در گفت وگو با جام جم از تالش بي وقفه  محيط زيست گلس
ــازمان براي جلب حمايت مسئوالن كشوري براي اطفاي  اين س
حريق مي گويد و مي افزايد: با وقوع آتش سوزي، بالفاصله مراتب 
ــت و ستاد بحران كشور  ــازمان حفاظت محيط زيس به اطالع س
ــيد و تمام مكاتبات الزم براي اعزام بالگرد از پايتخت به اين  رس
منطقه انجام شد، با اين حال تا  ديروز عصر خبري از ورود بالگرد 
ــاله به گسترش آتش سوزي در منطقه و رسيدن  نبود كه اين مس

آن به درختان نادر هيركاني خزري منجر شد.

 نبود بالگرد اطفاى حريق
ــوزي، ششمين آتش سوزي در  وي با بيان اين كه اين آتش س
ــتان از ابتداي سال تاكنون است، يادآور مي شود:  پارك ملي گلس
ــه دليل نبود امكانات اطفاي حريق بويژه بالگرد، نه فقط امكان  ب
ــديد هوا و وزش  ــار آتش وجود ندارد، بلكه به دليل گرماي ش مه
شديد باد در ارتفاعات و محل وقوع آتش، عمال بر وسعت و شدت 
آتش سوزي افزوده شده، به طوري كه تا عصر روز گذشته، بيش از 
200 هكتار از جنگل هاي اين «ذخيره گاه زيستكره» به خاكستر 
تبديل شده است. به گفته موسوي، با هماهنگي مديريت بحران 
ــتان فقط يك بالگرد از هالل احمر صبح ديروز وارد منطقه  گلس
شد كه كار آن جابه جايي و پشتيباني نيروست و مخزن آب ندارد.

 شكارچيان غيرمجاز، جنگل را به باد دادند
ــت استان  ــماعيل مهاجر، مديركل حفاظت محيط زيس اس
ــوان مي كند  ــوزي را عمدي عن ــز دليل اين آتش س ــتان ني گلس
ــكارچيان  ــوي ش ــد: به طور قطع اين اتفاق ناگوار از س و مي گوي
غيرمجاز رقم خورده است، زيرا منطقه آتش سوزي محل رفت و 

آمد مردم عادي، يا گردشگران نيست.
وي با بيان اين كه براي مهار آتش عالوه بر نيروهاي استان 
ــتفاده شده است،  ــان شمالي نيز اس ــتان، از نيروهاي خراس گلس
ــتاني بودن منطقه و صعب العبور بودن،  مي افزايد: به دليل كوهس
اطفاي حريق با روش هاي موجود يعني استفاده از خودرو، تراكتور 
ــت و همه منتظر حضور بالگرد با  ــتي ممكن نيس و امكانات دس

مخزن آب هستند.
ــوزي در محدوده جنوب  ــه اين كه آتش س ــاره ب مهاجر با اش
ــرقي، جنوب و غرب پارك ملي كه به «ديوار كجي» معروف  ش
ــات و مناطق  ــل وزش باد، به ارتفاع ــه دلي ــت، روي داده و ب اس
صخره اي پارك ملي سرايت كرده، به گونه اي كه نيروهاي حاضر 
در منطقه قادر به مهار آن با دست نيستند، مي گويد: آتش در پارك 
ــافران و گردشگران ــهل انگاري و بي احتياطي مس  يا به دليل س
 روي مي دهد و يا از طريق شكارچيان غيرمجاز با هدف انتقام گيري 
ــرگرم كردن محيط بانان براي انجام شكار  از محيط زيست يا س
صورت مي گيرد كه در اين آتش سوزي و همچنين دو آتش سوزي 
قبل از سوي شكارچيان و به منظور مقابله با محيط زيست رخ داد، 

ــافران است و  ــترس مس زيرا منطقه آتش گرفته كامال دور از دس
احتمال آتش سوزي از طريق گردشگران غيرممكن است.

ــت، قوه  ــازمان محيط زيس وي با تاكيد بر لزوم توجه ويژه س
ــوان ذخيره گاه  ــتان به عن ــه و مجلس به پارك ملي گلس قضايي
ــاي هيركاني و عصر  ــان و تنها بازمانده جنگل ه ــتكره جه زيس
يخبندان در دنيا، مي گويد: متاسفانه شكارچيان غيرمجاز در حالي 
ــده ملي را به آتش كشيده  تاكنون چند  بار اين منطقه حفاظت ش
ــارات جبران ناپذيري به جنگل هاي منطقه كه جزو ثروت  و خس
ــت  وارد كرده اند كه هيچ مقابله جدي با  ملي و انفال عمومي اس
آنها نشده و جرايم وضع شده براي اين جنايت آنها، هيچ سنخيتي 

با ميزان جرمشان ندارد.
ــه بزرگ ترين پارك ملي خاورميانه  ــاره به اين ك مهاجر با اش
ــتاني و محلي كنترل و حفاظت كرد و  را نمي توان با امكانات اس
بايد تمهيداتي ملي در اين باره انديشيده شود، مي افزايد: در تمام 
ــتم اطفاي حريق و بالگرد در جنگل وجود  جنگل هاي دنيا، سيس
ــاهده شعله هاي كوچك آتش، به اطفاي آن  دارد و به محض مش
ــود، اما جنگل هاي هيچ يك از استان هاي ايران به  مبادرت مي ش
ــت و با هر بار آتش سوزي بايد ساعت ها  ــتم مجهز نيس اين سيس
ــد كه گاهي هيچ وقت  منتظر ورود يك هلي كوپتر از پايتخت ش
اين بالگرد از راه نمي رسد، مثل آتش سوزي پارك گلستان در ماه 
ــاده ترين  رمضان كه محيط بانان و نيروهاي مردمي با بيل و  س

امكانات به خاموش كردن آن اقدام كردند.
به گفته مديركل محيط زيست  استان گلستان  امكانات فعلي 
ــخگوي مقابله با بحران هايي از اين  اعم از نيرو و تجهيزات پاس
دست نيست و اين در حالي است كه اين تراژدي هرساله و چندين 
ــور و اين  ــود و عالوه بر نابودي جنگل هاي كش ــار تكرار مي ش ب
ــيالب هاي  ــروت ملي و جهاني، بر فراهم كردن زمينه وقوع س ث
ــتان مي افزايد، چنان كه در 15ـ  10 سال اخير شاهد  متعدد در اس
ــعه مديريت، حقوق و  ــال معاون توس ــم. در همين ح آن بوده اي
ــت نيز روز گذشته در  ــازمان حفاظت محيط زيس امور مجلس س
مراسم امضاي يادداشت تفاهم نامه اولين طرح پايلوت شهر سبز 
ــوزي در جنگل گلستان مهار نشود،  پايدار تاكيد كرد: اگر آتش س
ــوزي قرار خواهد  ــاي ارس نيز در معرض خطر آتش س جنگل ه
ــاره به اين كه سه جبهه آتش در  ــيدمحمد مجابي با اش گرفت. س

ــت، افزود: از روز  ــتان در حال شعله ور شدن اس جنگل هاي گلس
ــرق در ارتفاعات جنگل گلستان در حال  ــته دامنه شمال ش گذش
ــمت، آتش به  ــت كه در صورت وزش باد در آن قس ــوختن اس س
ــمت جنگل هاي ارس كه بسيار ارزشمند است، هدايت خواهد  س
ــتعل  ــد و با توجه به نوع و جنس درختان ارس، در صورت مش ش

شدن اطفاي آن بسختي انجام خواهد شد.

جنگل هاي خمام و منطقه آزاد انزلي 
در محاصره آتش

ــي نگراني هاي  ــتان در حال ــوزي در پارك ملي گلس آتش س
ــد  ــتان گيالن نيز خبر مي رس ــت كه از اس زيادي ايجاد كرده اس
آتش سوزي جنگل  هاي مرزي بخش خمام و منطقه  آزاد انزلي با 

گذشت دو روز هنوز مهار نشده است.
ــده و با وجود  ــنبه دچار حريق ش ــا از روز يكش ــن جنگل ه اي

تالش هاي صورت گرفته، هنوز مهار نشده است.
كارشناس حريق آتش نشاني منطقه آزاد انزلي در گفت وگو با 
فارس با بيان اين كه دليل آتش سوزي و ميزان خسارت در دست 
بررسي است، مي گويد: پس از اعالم حريق به منظور اطفا در محل 
ــافت  ــه حضور يافتيم، اما به دليل كمبود امكانات و بعد مس حادث

تاكنون نتوانسته ايم از پيشروي آن  جلوگيري كنيم.
ــدي، حريق ابتدا از طرف منطقه  به گفته افشين خجسته اس
آزاد آغاز شد و تا جايي كه امكان پذير بود، اطفا صورت گرفت، اما 
به دليل وزش باد و نبود جاده  دسترسي كار آتش نشانان با كندي 
ــكل مواجه شده است.وي تنها راه حل مهار آتش را استفاده  و مش
ــي عنوان كرده و  ــط  بيل مكانيك ــرد يا كندن خندق توس از بالگ
مي افزايد: با حضور فرماندار شهرستان رشت در محل حادثه، اين 

موضوع در دست پيگيري است.
حسين ذاكراستقامتي، بخشدار خمام نيز با بيان اين كه براي 
ــانان راه  ــوي آتش نش مهار آتش اين جنگل 300 هكتاري از س
دسترسي وجود ندارد، يادآور مي شود: نيروي انساني و تجهيزات 
ــل تاكنون راه  ــود، به همين دلي ــد به صورت فردي حمل ش  باي

به جايي نبرده ايم.
ــار از جنگل هاي  ــته پنج هكت ــه گفته وي تا ظهر روز گذش  ب

300 هكتاري و 500 اصله درخت طعمه حريق شده است.

به دليل شدت گرماى هوا و وزش باد اين آتش سوزى خيلى سريع گسترش پيدا كرد و تا عصر ديروز هيچ بالگرد اطفاى حريقي به اين منطقه اعزام نشده / عكس ها: مهر
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 بهره برداري از بزرگ ترين
 نيروگاه بادي كشور در قزوين

مرحله نخست بزرگ ترين نيروگاه بادي كشور با نصب هشت 
ــن هر يك به ظرفيت 2/5 مگاوات و با ظرفيت 20 مگاوات  توربي
ــتان  با حضور حميد چيت چيان، وزير نيرو در منطقه كهك شهرس

تاكستان استان قزوين به بهره برداري رسيد.
براي افتتاح مرحله  نخست اين نيروگاه 30 ميليون يورو هزينه 
شده است و براي تكميل نهايي آن با توان صد  مگاوات توليد برق 

تا دو سال آينده 150 ميليون يورو هزينه خواهد شد.
نخستين توربين بادي گروه مپنا كه بزرگ ترين توربين بادي 
ــود به صورت هوشمند با حركت در جهت  كشور محسوب مي ش
وزش، با حداقل سرعت باد سه تا 25 متر بر ثانيه برق توليد مي كند 

و با سرعت هاي بيشتر و كمتر از حركت بازمي ايستد.
گروه سرمايه گذاري مپنا كارفرمايي اين طرح را بر عهده دارد 
كه در اين نيروگاه هشت توربين هر يك با ظرفيت 2/5 مگاوات و 
در مجموع 20 مگاوات طي يك سال راه اندازي كرده است./ ايرنا

 افزايش 10 درصدى برداشت  برنج
 در گيالن

ــتاندار گيالن اعالم كرد: برداشت برنج از شاليزارهاى اين  اس
استان امسال 10 درصد افزايش يافته است.

ــون 60 درصد محصول برنج  ــى نجفى افزود: تاكن محمدعل
ــز در چند روز آينده  ــده و 40 درصد بقيه ني ــت ش در گيالن برداش

برداشت مى شود.
وى با اشاره به بحران خشكسالى در قبل از نشاء برنج در سال 
ــتگاه هاى مربوط و همكارى  جارى تاكيد كرد: با تالش همه دس
كشاورزان اين بحران را پشت سر گذاشتيم و امروز شاهد افزايش 

محصول برنج هستيم.
وى با تاكيد بر اهميت حمايت از كشاورزان و ايجاد انگيزه براى 
ــاورزى افزود: كشاورز در صورت حمايت،  تداوم فعاليت هاى كش

دلگرم به كشت و كار مى شود.
استان گيالن 238 هزار هكتار شاليزار دارد و 317 هزار نفر در 
بخش كشاورزى استان فعاليت دارند؛ ساالنه حدود 700 هزار تن 

برنج سفيد از اراضى شاليكارى استحصال مى شود.
ــرانه فضاى سبز در  ــتاندار گيالن با انتقاد از پايين بودن س اس
ــتان گفت: سرانه پايين فضاى سبز در گيالن جاى تاسف  اين اس
دارد و اين موضوع در جلسات كارى با مسئوالن شهرى و استانى 

پيگيرى مى شود./ ايرنا
 احياي صنعت پرورش ميگو

 در بندر چابهار
ــيالت چابهار گفت: صنعت پرورش  معاون آبزي پروري ش

ميگو در بندر گواتر چابهار توسعه مي يابد.
ــا در كارگروه شيالت چابهار افزود: براي توسعه صنعت  پارس
ــيالت اين منطقه، بسته هاي حمايتي به آبزي پروران منطقه  ش

ارائه مي شود.
ــهيالت  ــاي بيمه اي، ارائه تس ــرد: حمايت ه ــار ك وي اظه
ــته ــروران از جمله اين بس ــه آبزي پ ــاوره دادن ب ــي و مش  بانك

 حمايتي است.
پارسا گفت: چهار سال گذشته صنعت پرورش ميگو در سطح 
ــمگيري  ــفيد كاهش چش اين بندر به علت وقوع بيماري لكه س
ــت و اكنون تنها مكان پرورش ميگوي شهرستان،  ــته اس داش
ــت كه بايد  ــرورش ميگوي گواتر اس ــايت 4000 هكتاري پ س

توسعه يابد.
ــت  وي حمايت دولت را در صنعت پرورش ميگو موثر دانس
ــژه  به پرورش دهندگاني  ــئوالن توجه وي و گفت: اميدواريم مس
داشته باشند كه در نقطه صفر مرزي مشغول كار هستند تا آنها با 

آسودگي بيشتري به فعاليت خود ادامه دهند./ ايسنا

 قطع آب 
در  برخي از مناطق مازندران

قطع آب آشاميدني در برخي از مناطق مازندران ازجمله ساري 
كه از دو هفته پيش آغاز شده، همچنان  ادامه دارد و شهروندان 

اين استان را با مشكالت بيشتري مواجه كرده است.
ــودگي  ــاخت هاي الزم، فرس ــه گزارش ايرنا، نبود زيرس ب
ــدن آب هاي سطحي به ميزان  ــبكه هاي آبرساني، مهار نش ش
ــاالنه ميليون ها  ــار مصرف بي رويه آب و ورود س ــي در كن كاف
ــكل كمبود يا قطعي آب  ــگر باعث شده تا مش ــافر و گردش مس

آشاميدني بوجود آيد.
ــهروندان ساري، آب آشاميدني برخي از  به گفته يكي از ش
ــاعت 12 ظهر تا ساعت 2  ــهر ساري همه روزه از س مناطق ش
ــت و اين امر باعث  ــاعت قطع اس بامداد روز بعد به مدت 14 س
ــتحمام يا استفاده از سرويس هاي  شده تا شهروندان براي اس

بهداشتي با مشكالت عديده اي مواجه شوند.
ــتان ساري نيز با  ــهري شهرس مدير امور آب و فاضالب ش
ــهر گفت:  ــاميدني در برخي از مناطق اين ش تائيد قطع آب آش
هم اكنون آب آشاميدني برخي از مناطق شهر ساري از ساعت 

12 ظهر تا 2 بامداد روز بعد قطع مي  شود.
مهدي لطفي، علت قطعي آب آشاميدني در برخي از مناطق 
ــاري را مصرف بي رويه مشتركان، گرماي بيش از حد  شهر س
ــگران و فرسودگي  ــافران و گردش هوا، حجم باالي ورود مس
ــهر عنوان كرد.وي افزود: به علت  ــبكه هاي آبرساني اين ش ش
ــكل  ــاخت هاي الزم، در زمان پيك مصرف با مش ــود زيرس نب

كمبود آب آشاميدني مواجه هستيم.

ايران زمين

 مسجدسليمان 
شهر ظرفيت ها و محروميت ها

مسجدسليمان، شهر اولين هاي كشور و شهر «اولين چاه 
نفت خاورميانه» امروز ركورددار اولين ها در محروميت است 

و كمبودها بشدت آن را خسته و رنجور كرده است.
ــران در ميان  ــهر نفتي اي ــتين ش ــليمان نخس مسجدس
ــده و به شهر اولين ها مشهور است،  كوه هاي زاگرس واقع ش
ــياري از امكانات زندگي شهري مانند اولين چاه نفت  زيرا بس
ــور و خاورميانه،  ــور و خاورميانه، اولين چاه گاز در كش در كش
ــي آب در كشور، اولين  اولين تصفيه خانه آب و اولين لوله كش
ــتاديوم فوتبال، باشگاه بولينگ،  ــور، اس كارخانه برق در كش
ــگاه گلف، زمين تنيس، سينما و... براي اولين بار در ايران  باش
ــهر ساخته شده است. البته اين شهر امروز هم اولين  در اين ش
است، اما اين بار در محروميت ها؛ مشكل بيكاري، فقر، كمبود 
مراكز درماني و بهداشتي و مشكل آب و فاضالب اكنون مردم 

اين خطه از كشور را بشدت رنج مي دهد.
يكي از مشكالت اين شهر اين است كه مسجدسليمان با 
ــتان  120 هزار نفر جمعيت فقط دو مركز درماني دارد؛ بيمارس
شفا و بيمارستان 22 بهمن كه قدمتي پنجاه و هفت ساله دارد و 
با وجود كمبود امكانات و تجهيزات، عالوه بر پوشش درماني 
ــليمان، بار درمان ساكنان شهرستان هاي  ساكنان مسجدس

مجاور مانند اللي و انديكا را نيز بر دوش مي كشد.
بيكاري جوانان مسجدسليمان درد ديگر اين مردم است؛ 
ــود ندارند و  ــهر خ ــه رغبتي به مهاجرت از ش ــي ك درد جوانان
ــغل هاي كاذب  ــرم كرده و به ش ــت و پنجه ن ــا بيكاري دس  ب
ــهرهاي  ــه مهاجرت به ش ــه ب ــي ك ــا جوانان ــد ي رو مي آورن
ــي، نماينده مردم  ــماعيل جليل ــوند. اس ــر مجبور مي ش ديگ
ــرايط  ــليمان، اللي و انديكا نيز با بيان اين كه در ش مسجدس
ــري واقعيت ها وجود دارد كه  ــليمان، يك س موجود مسجدس
ــاخص هاي توسعه  حكايت دارد، به مهر  از عقب ماندگي از ش
ــتغال در  ــتيم كه چرا اش گفت: امروز همه ما به جد نگران هس
مسجدسليمان براساس آمارگيري مركز آمار ايران 43 درصد 

اعالم مي شود.
ــتان هاي اين شهر نيز يادآور شد:  وي درباره وضع بيمارس
تكميل و تجهيز بيمارستان نمره 2 نسبت به طرح هاي  ديگر 
پيشرفت خوبي داشته و امسال هم شش ميليارد تومان از منابع 

ملي براي آن پيش بيني شده است.
ــي از تجهيزات اين بيمارستان  جليلي با بيان اين كه بخش
ــت خريداري شود، افزود: در  وارد و بخش ديگري هم قرار اس
دولت گذشته مي خواستند اين طرح را بدون تجهيز و تكميل 
كردن افتتاح كنند كه من بشدت با آن مخالفت كردم و گفتم 

تا به صورت كامل تكميل نشود، نبايد افتتاح شود.
نماينده مردم مسجدسليمان به مشكل فاضالب شهري 
ــته قرار شد با همكاري  ــال گذش ــاره و تصريح كرد: س نيز اش
مديركل آب و فاضالب از محل منابعي كه در اختيار استان بود 
و همچنين از محل فروش اوراق مشاركت براي 16 شهرستان، 
از هر كدام سهم يك ميليارد را براي مسجدسليمان قرار دهيم 
ــد، ولي امسال قرار است با مبالغي كه  كه اين طرح اجرايي نش

در نظر گرفته شده است، اين مشكل حل شود.
ــديد از  ــاره كرد و با انتقاد ش ــكل آب نيز اش جليلي به مش
ــبكه گفت: متاسفانه  ــتفاده شده براي اصالح ش لوله هاي اس
ــهر با روش  ــبكه آب در ش ــراي اصالح ش ــه ب ــي ك لوله هاي
ــده، لوله هايي بي كيفيت است  ناجوانمردانه اي كارگذاري ش
كه مقاومت الزم را براي تحمل فشار آب ندارد و هر كسي كه 

اين قرارداد را انجام داده، بايد محاكمه شود.
حجت االسالم صادق اميني، امام جمعه مسجدسليمان نيز 
با اشاره به مظلوميت ها و محروميت هاي مردم مسجدسليمان 
گفت: در دوران دفاع مقدس، مسجدسليمان شاهد موشك ها 
و بمب هايي بود كه در يك هفته 150 شهيد را در پي داشت و 

يك هفته در شهر تشييع جنازه داشتيم.
ــليمان به  ــت در مسجدس ــف نف ــابقه كش وي افزود: س
106سال قبل بازمي گردد و با كشف اولين چاه نفت خاورميانه 
توسط انگليسي ها كه در نقطه مركزي شهر قرار دارد، بتدريج 
ــدند و كم كم  ــه كار گرفته ش ــتخراج نفت ب ــردم براي اس م
ــليمان تبديل به شهر شد، اما شهري غيراصولي كه  مسجدس
ــكال و غيرمتعارف پيش رفت كه اكنون از لحاظ  از ابتدا با اش
جغرافيايي دچار وضع نابسامان و ناهنجاري شده و نياز به يك 

نگاه خاص و ويژه دارد.

جاى خالى صنايع تبديلى براى محصول عناب
با برنامه ريزي  و استفاده صحيح از اين محصول مى توان سبب توسعه اقتصادي استان خراسان جنوبى شد

نبود مراكز فرآوري و صنايع تبديلي براي محصول عناب 
به عنوان يكي از محصوالت استراتژيك در خراسان جنوبي 

سبب شده است از اين محصول استفاده بهينه نشود.
ــال گذشته مسئوالن استان با  به گزارش مهر، از چند س
ــتراتژيك خراسان  نامگذاري عناب به عنوان محصول اس
ــهرت اين عناب  را در كنار طالي  ــعي كرده اند ش جنوبي س
ــند،  ــهرت جهاني بخش ــرخ كوير يعني همان زعفران ش س
ــي و كمبود اعتبار  ــرمايه گذار، نبود صنايع تبديل ــا نبود س ام
ــي تلخ براي  ــدن عناب كوير را به كابوس ــاي جهاني ش روي
ــئوالن و بخصوص كشاورزان بدل كرده است، رويايي  مس
ــده و  ــطه ها ش ــيريني آن فقط نصيب دالالن و واس كه ش
كشاورزان از دسترنج خود سود ناچيزي دريافت مي كنند كه 
همين سود ناچيز كشاورزان را از پرورش درختچه هاي اين 
ــده آنها به جاي  ــرخ نااميد كرده و موجب ش مرواريدهاي س
ــرورش انواع محصوالت جاليزي و  ــن ثروت گرانبها به پ اي

محصوالت زود بازده بپردازند. 
ــتن 98 درصد سطح زير كشت  ــان جنوبي با داش خراس
ــور و جهان  عناب به عنوان اولين توليدكننده عناب در كش
ــت و مي توان از اين محصول با برنامه ريزي هاي  مطرح اس

صحيح در جهت توسعه اقتصادي استان گام برداشت.
ــود وضع توليد عناب نقش مهمي در اقتصاد و درآمد  بهب
ــان جنوبي ايفا مي كند، اما به دليل نبود  ــتاييان خراس روس
ــره وري كافي از امكانات موجود و پايين بودن اطالعات  به
ــش ضايعات اين محصول،  ــرداران از چگونگي كاه بهره ب
درآمد ناشي از آن در سطح پاييني قرار دارد و آنچنان كه بايد 
نتوانسته است هزينه هاي سازندگي خانواده هاي روستايي 

و دست اندركاران توليد عناب را تأمين كند.
ــي از توليد  ــان جنوب ــاورزي خراس ــركل جهاد كش مدي
ساالنه 4000 تن عناب در خراسان جنوبي خبر داد و با بيان 
اين كه خراسان جنوبي يكي از قطب هاي پرورش عناب در 
جهان است، گفت: هم اكنون 2809هكتار از باغات خراسان 
ــت كه از اين باغات  ــت محصول عناب اس جنوبي زير كش

ساالنه بيش از 4000 تن عناب برداشت مي شود.

ــال 92 ميزان عناب توليدي  ــم ولي پور افزود: در س هاش
ــت كه بيشتر عناب توليدي به  ــتان 4068 تن بوده اس در اس
دليل نبود مراكز فرآورري و دوري از مراكز فروش در داخل 

استان به مصرف رسيده است.
وي با بيان اين كه خوسف و سربيشه از قطب هاي پرورش 
ــاورزي  ــت، گفت: جهاد كش ــان جنوبي  اس عناب در خراس
عالوه بر برگزاري همايش ساالنه زرشك، عناب و زعفران 
ــكده عناب و ديگر نهادهاي اجرايي استان  با كمك پژوهش
ــندي است كه با كمك سرمايه گذاران و  به دنبال تدوين س
ديگر نهادهاي اجرايي بتواند عناب را به صورت تازه به ساير 

استان هاي كشور و خارج از كشور صادر كند.
ــه مگس عناب مهم ترين آفت عناب  ــا بيان اين ك  وي ب
ــت، گفت: اين مگس كه داراي دو نسل است با حمله به  اس
ــگام رويش ميوه عناب  ــداي گل دهي و هن ــان در ابت درخت
ــود كه  ــب ريزش ميوه هاي كوچك و تازه عناب مي ش موج
كشاورزان با شخم زدن پاي درختان در زمستان و سم پاشي 
ــاورزي در اوايل  ــورت كارشناسان جهاد كش درخت با مش
ــت مبارزه كنند. وي  ــي درخت مي توانند با اين آف ميوه ده
ــاورزان عناب كار  ــاورزي از كش ــا بيان اين كه جهاد كش ب
ــع تبديلي و جمع آوري  ــت مي كند، گفت: ايجاد صناي حماي
ــت عناب از راهكاري هاي جهاني سازي اين  و فرآوري درس

ميوه گرانبهاي دارويي در جهان است.
مديركل جهاد كشاورزي ايجاد صنايع فرآوري و تبديلي 
را ضامن توسعه بخش كشاورزي در خراسان جنوبي عنوان 
ــكاري بخش خصوصي و  ــن امر جز با هم ــرد و گفت: اي ك

سرمايه گذاران در استان محقق نخواهد شد.

 خطر افزايش آلودگي
 محيط زيست دريايي بوشهر 

ــتان بوشهر گفت:  ــت اس مدير كل حفاظت محيط زيس
ــتان در حال  ــت دريايي اين اس ــزان آلودگي محيط زيس مي

افزايش است
ــزود: يكي از داليل  ــب اف ــين دلش به گزارش ايرنا، حس
ــازي آن به دريا هنگام  ــوخت و رهاس آلودگي دريا قاچاق س
تعقيب و گريز است. همچنين با توجه به استقرار ميدان هاي 
نفتي و گازي دريايي، عبور خطوط انتقال نفت و گاز و فعاليت 
پايانه هاي صادرات نفت و محصوالت نفتي، شاهد نشت نفت 
ــتيم. وي گفت: عالوه براين، يكي از شديدترين  به دريا هس
نوع تخريب محيط زيست دريايي مربوط به خاكريزي در دريا 
و استحصال زمين از درياست. به طوري كه ساخت و ساز هاي 
ــواحل اين استان باعث  ــتقرار صنايع در س متعدد در زمينه اس

تغيير شكل ساحل و بروز آلودگي هايي شده است.
ــت دريايي و خطر  ــناورها در محيط زيس وي تردد انواع ش
ــان بزرگ جثه، افزايش تالش براي  ــورد و تصادف با آبزي برخ
ــواحل اين استان را از مشكالت  صيادي و كاهش آبزيان در س
ــت. وي تخريب مناطق  ــي آلودگي محيط زيست دانس اساس

ــواع  ان ــد  صي و  ــي  مرجان
ــه  ب ــي  زينت ــاي  ماهي ه
ــازار (در  ــور عرضه در ب منظ
ــارك و خارگو) و  ــره خ جزي
همجواري صنايع با مناطق 
تحت حفاظت (مانند جزيره 
ــارك ملي دريايي  خارك و پ
ــد) را از ديگر عوامل  ــاي بن ن
ــت  ــط زيس ــب محي تخري

دريايي برشمرد.

آغاز انتقال آب به تاالب شادگان 
ــتان از آغاز كار انتقال 150 هزار مترمكعب آب به  ــت استان خوزس مديركل حفاظت محيط زيس

تاالب بين المللي شادگان خبر داد. 
به گزارش ايرنا،  احمدرضا الهيجان زاده افزود: اجراي كامل پروژه انتقال آب به تاالب بين المللي شادگان 
يك سال به طول مي انجامد.  وي گفت: تاالب بين المللي شادگان با سرمايه گذاري 2000 ميليارد ريال 
به تاالب گردشگري و تفريحي تبديل خواهد شد. مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان در خصوص 
 انتقال آب به هورالعظيم نيز خاطرنشان كرد: دريچه هاي سد هورالعظيم در هفته دولت بازگشايي و حدود 
ــوراي  ــكيل ش ــار اراضي هورالعظيم به زير آب خواهد رفت. به گزارش ايرنا، وي از تش ــزار هكت 20 ه
حفاظت از تاالب ها و سواحل استان خوزستان خبر داد و گفت: اين شورا به تصويب شوراي برنامه ريزي 

استان رسيده كه نشان از توجه ويژه سازمان حفاظت محيط زيست به تاالب ها دارد.
ــت مردم، توليد و ثروت در داخل استان  ــتغال جوانان، بهبود معيش وي گفت: تاالب ها در اقليم، اش
نقش بسزايي دارد. مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به آموزش 46 هزار دانش آموز 
و 4500 دبير آموزش و پرورش در سال گذشته گفت:  ده  هزار دانش آموز به عنوان محيط يار انتخاب 
شدند. بنا به اظهار وي، تمام ساكنان روستاهاي حاشيه تاالب ها شامل دانش آموزان، خانم ها و آقايان 
آموزش هاي محيط زيستي را فرا مي گيرند. الهيجان زاده شمار روستاهاي حاشيه تاالب هاي استان 

خوزستان را بيش از 30 روستا عنوان كرد.

اين آتش سوزى كه از يكشنبه گذشته به وقوع پيوست، بيش از 200 هكتار از منابع طبيعى اين منطقه را تا عصر ديروز نابود كرد

گزارش روز


