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کــرج  -مدیرکل هواشناســی البــرز گفت :بارش نرمال فصــل پاییز در ۳۰
سال گذشته حدود  ۳۵میلیمتر بوده که پیشبینی میشود امسال از این
حد نرمال کمتر باشد.
بــه گــزارش ایســنا ،آرش بهارونــد احمــدی با اشــاره به وضعیــت بارش
در فصــل پاییــز اظهار کرد :طبــق پیشبینی بلند مدت پژوهشــکده ملی
هواشناســی کشور ۵۰ ،تا  ۶۰درصد احتمال دارد که پاییز خشکی در پیش
داشته باشیم.
وی ادامــه داد :بــا این اوصــاف میتوان گفت شــروع بارشهــای پاییزی
در اســتان البــرز با تأخیر همراه خواهــد بود .وی با بیــان اینکه پیشبینی
میشــود بارشهای پاییزی امسال کمتر از نرمال باشد ،گفت :امیدواریم
بــا نزدیک شــدن بــه فصــل زمســتان بارشها بهســمت نرمــال متمایل
شــود .این مســئول با اشــاره به میزان بارش نرمال در البــرز توضیح داد:
بــارش نرمــال فصل پاییز در  ۳۰ســال گذشــته حــدود  ۳۵میلیمتر بوده
کــه پیشبینــی میشــود امســال از این حــد نرمــال کمتر باشــد .مدیرکل
هواشناســی البــرز گفت :البته ممکن اســت در بازه یک یــا دو هفتهای در
فصــل پاییــز بارشهایــی داشــته باشــیم .بهارونــد احمدی اضافــه کرد:
هرچنــد در فصــل پاییــز نیاز بــه آب در بخش کشــاورزی و شــرب خانگی
کاهــش پیدا میکند و به اندازه فصل تابســتان معضــل آب نداریم اما با
توجه به اینکه ســال خشــکی را گذراندهایم ،ذخایر ســدهای ما به میزان
قابــل توجهی کاهش پیدا کرده و بارشهای پاییزی هم به قدری نیســت
کــه ایــن ذخایــر را پر کنــد .وی ادامــه داد :بــارش پاییــزی بهدلیل کاهش
حجم آب سدها و خشکی خاک اهمیت دارد ولی بر اساس پیشبینیها
بهنظر میرسد بارشهای پیش رو نتواند این کمبودها را برطرف کند.

خسارت زلزله به  700خانه در روستاهای قوچان

مشــهد -فرماندار قوچان در استان خراسان رضوی گفت :بر اثر زلزله روز
دوشــنبه هفته جاری ۷۰۰ ،واحد مســکونی در  ۴۲روستای این شهرستان
دچار خسارتهای جزئی و کلی شد.
ب ه گزارش ایرنا ،امین رضا مرآتی افزود :بیشــتر این واحدها دارای بافت
قدیمی بوده و غیر مقاوم ساخت ه شدهاند ،لذا باید دوباره بهصورت کامل
ساخته شوند.
وی بیشــترین خسارت را مربوط به روستاهای دیزادیز ،خلکانلو ،ددانلو و
عمارت دانست و ادامه داد :بر اساس نیاز اعالم شده تا کنون  ۴۰دستگاه
چادر برای اسکان خانوارهای آسیب دیده توزی ع شده و گروههای ارزیاب
همچنــان در حــال نیازســنجی هســتند .فرمانــدار قوچــان با بیــان اینکه
بســیاری از خانوادههــا نیاز به اقالم زیســتی نظیر پتو و وســایل پخت غذا
ندارنــد و فقــط چــادر بهصورت امانــت در اختیــار آنها قرار گرفته اســت
،گفت :اسکان موقت و اضطراری نیز در مدارس روستایی پیشبینی شده
که اســتقبال مردم از آنها کم بوده اســت .وی با اشــاره به آســیبدیدگی
برخی مخازن آب روســتایی افزود :مشکلی در زمینه زیرساختهای آب،
برق و گاز وجود ندارد و در حوزه تأمین سوخت نیز ستاد بحران تصویب
کرد اگر خانوادهای نیاز به سوخت مایع دارد بالفاصله تأمین شود.

کتیبه شاپور اول ساسانی در تنگ براق اقلید به
مکان اصلی خود بازگشت

شــیراز  -مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان
فارس از انتقال کتیبه شــاپور اول ساسانی تنگ براق به مکان اصلی خود
خبر داد.
بهگــزارش مهــر ،هادی شهدوســت شــیرازی ،گفت :کتیبــه و غار تنگ
براق مربوط به دوره ساســانیان اســت و در شهرســتان اقلیــد ،کیلومتری
جنوب شــرقی ســده واقعشده و این اثر در تاریخ  ۲۳مهر  ۱۳۷۶با شماره
ثبت  ۱۹۲۹بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
وی افــزود :با توجه بــه خطراتی که برای این کتیبه ارزشــمند در طول
زمان پیشآمده بود تصمیم بر آن شد که این کتیبه به مکان اصلی خود
در دهانــه غاری که ســابقاً قرار داشــت ،انتقال یابد .او ادامــه داد :این کار
توســط زبدهترین کارشناسان پایگاه جهانی تخت جمشید در حال انجام
اســت و بزودی به پایان میرســد .شهدوست شــیرازی گفت :کتیبه شاپور
تنــگ بــراق اقلید متنی مشــابه با کتیبه شــاپور در حاجیآباد شهرســتان
مرودشــت دارد که موضوع شــکار این پادشــاه ساســانی را پس ازمعرفی
شرح میدهد و از اهمیت باالیی برخوردار است.

ایران در ایران

پاییز البرز بیباران خواهد بود
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همدلی اهالی یک روستا در اردستان ،راه ورود کرونا را بست

برداشت ماهیان سردآبی در سیستان و بلوچستان

زاهــدان  -فصــل برداشــت ماهیان ســردآبی کــه شــاخص آن قزلآالی
رنگین کمانی است در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان
بــا بیان اینکه بــا توجه به شــرایط آب و هوایی این اســتان امکان پرورش
ماهیــان ســردآبی در نیمــه دوم ســال و در بخشهــای شــمالی و میانــی
اســتان میســر اســت ،افزود :نخســتین محموله از بچه ماهیــان قزلآالی
رنگیــن کمــان در اســتخرهای پرورشــی شهرســتان زهــک و در روســتای
سنچولی رهاسازی شده است.
عیسی میرانی شاهرودی افزود :رهاسازی بچه ماهیان قزلآالی رنگینکمان
برای نخســتین بار در شــهریور در استخرهای پرورشــی این استان آغاز شده
اســت .مدیرکل شــیالت سیستان و بلوچســتان تصریح کرد :همه ساله بچه
ماهیان قزلآالی رنگینکمان در نیمه دوم ســال و در اســتخرهای پرورشــی
شهرســتانهای هدف رهاســازی و پس از گذشــت یک دوره پنج تا  ۶ماهه و
رسیدن به وزن مناسب به بازارهای مصرف عرضه میشود.
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«کچو مثقال» در رعایت پروتکلهای بهداشتی نمونه شد
زهره افشار
خبرنگار

بــا افزایــش واردات انــواع واکســن
کرونــا ،واکسیناســیون بــا شــتاب زیادی
در حــال انجــام اســت و در حــال
حاضــر آنچــه در کنــار رونــد روبه رشــد
واکسیناســیون میتواند منجــر به قطع
زنجیــره بیمــاری کرونــا شــود ،رعایــت
پروتکلهای بهداشــتی و فاصله گذاری
اجتماعــی اســت ،کاری کــه اهالــی
روســتای «کچومثقال» به خوبــی آن را
انجــام میدهنــد .اهالــی این روســتا که
در  10کیلومتری جنوب شــرق اردستان
اســتان اصفهان اســت بــا وجــود اینکه
همگــی دو دوز واکسنشــان را زدهانــد
امــا بازهم پروتکلهای بهداشــتی را در
ســطح باالیی رعایت میکنند و همین
مســأله باعــث شــده تــا زور کرونــا بــه
هیچ یک از اهالی ســاکن روســتا نرسد.
«محمد کچویــی زاده» دهیار روســتای
«کچو مثقال» به «ایران» میگوید400 :
نفر اهالی روســتا به خوبی پروتکلهای
بهداشــتی را رعایــت میکننــد و همین
مســأله باعث شده از ابتدای همهگیری
کرونا تاکنون ما حتی یک فوتی از اهالی
ساکن خود روستا نداشته باشیم.
البته متأسفانه دو تن از اهالی روستا
که در شــهر زندگــی میکردند بــه کرونا
مبتال شــده و فوت کردند کــه با وصیت
خودشــان به روســتا منتقــل و با رعایت
پروتکلها به خاک ســپرده شــدند .وی
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه فرهنگ
رعایت پروتکلها در این روســتا چگونه
شــکل گرفتــه ،توضیح میدهــد :مردم

روستا خوشبختانه آگاه هستند و از سوی
دیگر به توصیههــای دهیاری و اعضای
شورای روستا به خوبی گوش میدهند.
وی میافزایــد :این رونــد در ماه محرم
و عزاداریهای ما برای ســاالر شــهیدان
ادامه داشت .روستای ما دارای حسینیه
و مسجد بزرگی است که قدمت تاریخی
دارنــد و همــه ســاله عاشــقان حســین
در روســتای مــا در قالــب دو هیــأت در
ایــن محــل بــه عــزاداری میپرداختند
اما امســال بــرای دومین ســال پیاپی با
همکاری خوب دهیاری شــورای روســتا
بویــژه ایــن دو هیــأت ،مــردم ترغیــب
شــدند عزاداریها را در خارج از مسجد
و حسینیه و در فضای باز برگزار کنند.
روســتاییان کچومثقــال بعــد از
دیدن ماهها مشکالت مردم در شهرها
و برخــی روســتاها که به طــور مثال کل
آن روســتا درگیــر بیمــاری کرونــا شــده
حــاال خوشــحال هســتند کــه از ابتــدای
همهگیــری ،بحــث رعایــت پروتکلها
را در روستایشــان جــدی گرفتهانــد.
روســتای مــا در فاصلــه  10کیلومتــری
اردستان اســت و این شهر دارای موارد
ابتــا و مرگ و میر کرونایــی باالیی بود
و طبیعــی اســت کــه روســتای مــا نیــز
میتوانست در خطر باشد ولی رعایت
پروتکلها به کمک مان آمد تا به لطف
خــدا به این روزها برســیم .وی تصریح
میکنــد :بــا برنامهریــزی خــوب دولت
برای واکسیناســیون بدون شــرط ســنی
در روســتاها ،خوشــبختانه  100درصــد
کســانی که سنشــان باالی  18سال بوده
واکسینه شدهاند و دو دوز واکسن خود

نیم ëëدهیار روســتای کچو مثقال :روســتای ما دارای حســینیه و مســجد بزرگی اســت که قدمــت تاریخی دارند و
نگاه همه ســاله عاشقان حسین در روســتای ما در قالب دو هیأت در این محل به عزاداری می پرداختند اما امسال
برای دومین ســال پیاپی با همکاری خوب دهیاری شــورای روســتا بویــژه این دو هیأت  ،مردم ترغیب شــدند
عزاداریها را در خارج مسجد و حسینیه و در فضای باز برگزار کنند
را دریافــت کردنــد و در ایــن مــورد نیــز
دیدیم که همه ساکنان از واکسیناسیون
اســتقبال کردند و کســی نبود که تحت
تأثیر شــایعات از تزریق واکســن سرباز
بزنــد .وی همچنیــن از آمادهســازی
مدرســه روســتا که قدمت اش به ســال
 1330میرسد خبر داد و گفت :از آنجا
کــه کچومثقال تنهــا  8دانــش آموز در
مقطــع ابتدایــی دارد ،مدرســه روســتا
برای آموزش حضــوری دانش آموزان
مشــکلی نــدارد .شــغل بیشــتر اهالــی

این روســتا کشاورزی اســت و بیشترین
محصولی که تولید میکنند ،انار است.
کچویــی زاده تصریح میکند :روســتای
ما نیز مانند دیگر نقاط استان با مشکل
کــم آبــی مواجــه اســت و از مســئوالن
میخواهیــم به ما بــرای الیروبی قنات
روستا کمک کنند تا آبدهی قنات بیشتر
و مشــکل ما کمتر شــود .وی میافزاید:
البته اهالی روســتا سالهای سال است
کــه خــود را با کــم آبــی وفــق دادهاند و
نام روســتای ما نیز بــه نوعی با کم آبی

گــره خورده اســت .نــام روســتای ما در
زمانهــای دور «کیهچــو» بــوده اســت.
کیهچــو به مــرور زمــان به کچــو تبدیل
میشــود .دلیــل آن هــم این اســت که
خانههــای اولیــه روســتا بســیار کــم و
کوچک بوده و آب روستا هم آنطور که
پدران مــا میگویند به قــدری کم بوده
کــه بــه طــور مثقــالوار توزیع میشــده
اســت و همین مسأله موجب شده نام
کچومثقال بر روستا بماند.
در همیــن حــال «آرش نجیمــی»

کاهش استفاده از کودشیمیایی در اراضی خراسان شمالی

بجنــورد  -رئیــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت:
افزایــش قیمــت کود پتاســه و فســفاته
مصــرف ایــن نــوع کودهــا را در اراضــی
اســتان کاهــش داده اســت درحالی که
اســتفاده از آن برای تقویت خاک امری
ضروری است.
به گــزارش ایرنــا عبداهلل یوســفی با
بیــان اینکه برخی از مــواد غذایی خاک
کاهــش مییابــد کــه تقویــت خــاک بــا
انواع کــود شــیمیایی و بیولوژیکی مورد
نیاز اســت اظهار داشــت :کشــاورزان در
ســال زراعی گذشــته از انواع کود پتاسه
و فسفاته به علت افزایش قیمت کمتر
مصــرف کردنــد کــه توصیــه میکنیــم
امســال در برنامه کاری کشت و کار خود
قرار دهند.
وی گفت :کشــتهای مداوم باعث
کاهش عناصر غذایــی در خاک خواهد
شــد که به نوعی غنی کردن خاک الزام

اســت کــه کشــاورزان بایــد توصیههای
کارشناســان را در ایــن حــوزه جــدی
بگیرند .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان شمالی گفت :کمبود نقدینگی
یکــی از علتهای اســتفاده کــم از انواع
نهادههــای کشــاورزی از جملــه کود در
این اســتان اســت ،اما باید بــرای تأمین
امنیــت غذایــی ،افزایــش تولیــدات
محصــوالت کشــاورزی و تأمین عناصر
غذایی در خاک باید طبق اســتانداردها
از انواع کودهای شــیمیایی بــرای تولید
محصوالت کشاورزی استفاده شود.
براساس آمارها ،هماکنون کشاورزان
این استان نسبت به میانگین کشور کود
کمتری در کشتزارها بهکار میبرند.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
خراســان شــمالی گفت :اگر خــاک فقر
عناصر غذایی داشته باشد باید از انواع
کود طبــق نظر کارشناســان برای بهبود
خاک استفاده کرد.

وی از کشــاورزان که کمبود نقدینگی
دارنــد خواســت تــا از کشــاورز کارت
اســتفاده کننــد و اظهــار داشــت :ایــن
کارتهــا بــرای تأمین انــواع کــود و بذر
در نظــر گفتــه شــده اســت ،کشــاورزان
میتوانند از تسهیالت در این خصوص
بهره ببرند.
یوســفی بــا بیــان اینکــه هماکنــون
مشــکلی در اســتفاده از کــود اوره در
اراضی اســتان نداریم افــزود :کود مورد
نیــاز برای کشــت پاییــزه در نظــر گرفته
شده است.
بــه گــزارش ایرنــا پیــش از ســال ۹۹
بهــای هــر کیســه  ۵۰کیلوگرمــی کــود
فســفاته و پتاســه بــه ترتیــب  ۸۵۰هزار
ریــال و یک میلیون و  ۱۸۰هزار ریال بود
که این نهادهها به چهار میلیون و ۳۵۰
هزار ریــال و پنج میلیون ریــال افزایش
یافت.
قیمــت کــود اوره نیــز هماکنــون به

ازای هــر کیســه  ۵۰کیلوگــرم  ۵۵۰هزار
ریال است.
بنابر توصیــه کارشناســان ،میانگین
مصرف انواع کود بــرای زمینهای آبی
 ۲۵۰تــا  ۳۰۰کیلوگــرم و زمینهای دیم
 ۱۰۰کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن
میزان بسته به شرایط زمین در مناطق
مختلف ،میــزان بارش و بــذر مصرفی
مقداری کم یا زیاد میشود.

 ۱۵تــا  ۲۰درصــد نیــاز کــودی بخش
کشــاورزی انــواع فســفاته و پتاســه در
بــر میگیــرد و  ۸۰تــا  ۸۵درصــد دیگــر
کــود مــورد نیاز ایــن حــوزه به کــود اوره
اختصاص دارد.
هفت هــزار تن انواع کود شــیمیایی
بــرای کشــت پاییــزه در ایــن اســتان
ذخیرهســازی شده اســت که این میزان
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ۲۵

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهــان هــم بــه «ایــران» میگویــد:
البتــه مــا درصــد رعایــت پروتکلهــای
بهداشتی را به تفکیک در روستاها رصد
نکردهایم ولی متأسفانه در حال حاضر
شــاهد رعایت  50درصــدی پروتکلها
هســتیم و در برخی روستاها این درصد
بســیار پایین تر اســت ولی موارد استثنا
هــم داریــم  .وی میافزایــد :هــر چنــد
میــزان بســتریها و تعــداد فوتیهــا در
کل استان اصفهان نسبت به چند هفته
قبــل رونــد کاهشــی داشــته اما هنــوز با
چالشهایی برای تختهای آیســییو
مواجه هستیم و شکی نیست که رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی در کنار تکمیل
واکسیناسیون میتواند ما را از مشکالت
ناشــی از کرونا دور کند و ان شاءاهلل رفته
رفتــه مــردم را به ســمت زندگی عادی
هدایت کند .خوشــبختانه با توجه ویژه
نظــام ســامت در روســتاها در بحــث
واکسیناســیون اولویــت ســنی وجــود
نــدارد و مــا امیدواریــم روســتاییان در
همه نقاط اســتان بحث واکسیناســیون
را جــدی بگیرنــد و حتمــاً خــود را با هر
واکسنی که موجود است واکسینه کنند.
به هر جهــت ماهیت زندگی روســتایی
و کار کشــاورزی دورکاری نــدارد و ایــن
مســأله رعایت دوچنــدان پروتکلهای
بهداشــتی و فاصلــه گــذاری را در
روستاهای ما میطلبد .به گفته وی ،در
حال حاضر یک شــهر اســتان اصفهان
در وضعیــت زرد کرونایــی 6 ،شــهر
نارنجــی و مابقــی شــهرها در وضعیت
قرمز کرونایی هستند.

درصــد افزایــش دارد کــه از مجمــوع
ذخیرهسازی استراتژیک در انبارها پنج
هزار تن شــامل کــود ازته ،یکهــزار تن
پتاسه و یکهزار تن نیز فسفاته است.
کشــاورزان در ســال زراعــی جــاری
تاکنــون بیــش از  ۱۰هــزار تن انــواع کود
یارانهای در اراضی اســتفاده کردهاند که
بیشتر آن کود ازته است.
سهمیه انواع کود مورد نیاز استان در
یکسال حدود  ۴۰هزار تن است.
ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر
خراســان شــمالی  ۴۰۰هــزار هکتــار
اســت ،کل اراضــی اســتان  ۲میلیــون و
 ۸۰۰هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ۱۳
درصد از این سطح به بخش کشاورزی
اختصاص دارد و  ۸۷درصد نیز اراضی
غیرکشاورزی است.
 ۴۴درصــد جمعیــت  ۸۶۳هــزار
نفــری ایــن اســتان در نواحی روســتایی
سکونت دارند.

طرح جامع شبکه فاضالب اهواز
پس از  ۲۸سال  ۴۰درصد پیشرفت دارد

خام فروشی محصوالت کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد ب ه خاطر نبود صنایع تبدیلی

پلمب واحدهای آالینده محیط زیست
چاره کار نیست

اهــواز  -مدیرعامــل آبفــا خوزســتان گفــت :طرح جامع شــبکه
فاضالب اهواز از ســال  ۱۳۷۲آغاز شــده که تاکنــون تنها  ۴۰درصد
پیشرفت داشته در حالی که این پروژه باید تاکنون تکمیل میشد.
بــه گزارش ایرنــا ،محمدرضا کرمینژاد در نشســت جمعآوری
آبهــای ســطحی در محــل اســتانداری خوزســتان بیــان کــرد:
ایســتگاههای پمپاژ اهــواز قابلیت دفع این حجــم آب را در هنگام
بارندگی شدید ندارند.
وی گفت :باید ایستگاههای پمپاژ اهواز اصالح و شبکه فاضالب
بازسازی شود تا در آینده با مشکل روبهرو نشویم.
وی در ادامــه بــا اشــاره به وضعیت نامناســب ایســتگاه مرکزی
پمپــاژ اهــواز افزود :برای ســایبان این ایســتگاه از  ۲کپــر و یک ورق
ایرانیتی استفاده شده که بسیار نامطلوب است.
بــه گفته مشــاور طــرح جامــع آب و فاضالب در صــورت تأمین
اعتبار ،این طرح تا پایان سال  ۱۴۰۵به پایان میرسد.
ëëفرسودگی ایستگاههای پمپاژ در اهواز
سرپرســت شــهرداری اهــواز نیــز در ایــن نشســت گفت :شــبکه
فاضــاب اهواز تمام ایرادات از جمله طراحی غلط ،نبود توســعه
شــبکه متناســب بــا پیشــرفت اهــواز ،و اســتفاده نشــدن از متریال
مناســب را دارا اســت .علیرضــا عالیپور با بیان اینکــه در این مدت
ایستگاههای پمپاژ اهواز فرسوده شده و ظرفیت کمی دارند افزود:
یکســوم کالنشــهر اهواز دارای ســکونتگاه غیررســمی است که در
حال توسعه هستند و فرصتی برای ایجاد زیرساخت نمیدهند.
وی بیــان کرد :سیســتم فاضالب اهواز به گونهای اســت که دفع
آبهــای ســطحی و فاضــاب در یــک مســیر اســت کــه ایــن طرح
درست نیست و اکنون با توسعه و افزایش واحدهای مسکونی این
شبکه ظرفیت ندارد و باید بازسازی شود.
معضــل قدیمــی فرســوده بــودن شــبکه فاضــاب در برخــی
شــهرهای خوزســتان از جملــه اهــواز ،و گنجایــش نداشــتن تخلیه
بویــژه هنگام بارش شــدید بــاران ،سالهاســت که مــردم را رنج و
آزار میدهد بهطوری که بیشتر خیابانها و معابر شاهد پسزدگی
فاضــاب و بــوی نامطبــوع آن هســتند .آذر  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بــر اثــر
بارندگــی شــدید بخشهــای وســیعی از کالنشــهر اهــواز ،کارون و
آبادان دچار آبگرفتگی و پس زدن فاضالب شد که خسارت زیادی
به مردم و وسایل خانگی آنان وارد شد.

یاســوج -کهگیلویه و بویراحمد با تولید ســاالنه
بیش از  ۱۰۰هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی
با کمبود صنایع تبدیلی روبهرو است.
به گزارش مهر ،معاون اقتصادی استانداری
کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت :صنایــع تبدیلــی
میتوانــد مانــدگاری محصــوالت کشــاورزی
را افزایــش داده و بــا اســتفاده از محصــوالت
کشــاورزی بهعنــوان مــواد اولیــه عاملــی بــرای
استفاده بهتر از این محصوالت باشد.
حشمتاهلل صمیمی دوســت افزود :یکی از
محصوالت باغی در اســتان که از کیفیت بســیار
خوبــی برخــوردار اســت میوه ســیب اســت .وی
بــا بیــان اینکه در اســتان بــرای نگهداری ســیب
مشــکل ســردخانه وجــود دارد ،گفــت :اکنــون
ظرفیــت ســردخانههای اســتان  ۱۷هــزار تــن و
میزان ســیب تولیــدی نیز  ۱۳۰هــزار تن بوده که
در راســتای افزایش ظرفیت ســردخانه میوه در
استان سه سردخانه در استان اجرا میشود.
صمیمی دوســت افزود :این ســردخانهها در
شهرســتان دنــا و بویراحمــد اجرا میشــود و ۱۰
هزار تن ظرفیت ســردخانهای استان را افزایش
میدهنــد .وی تصریــح کــرد :یکــی از مناطــق
مهم تولید ســیب در استان ،دهســتان کاکان در
شهرســتان بویراحمد است که سیب تولیدی در
این منطقه بســیار باکیفیت اســت و در راســتای
کمک به باغداران ســردخانهای سه هزار تنی در
این دهستان احداث میشود.
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
نیز گفت :بســیاری از محصــوالت زراعی و باغی
کهگیلویــه و بویراحمــد با نام دیگر اســتانها به
فروش میرسد.
الیــاس تــاج الدینــی افــزود :ایجــاد صنایــع
تبدیلی میتواند با حفظ و نگهداری محصوالت
ن مصرفشــان در طی
و تغییــر و تبدیل آنها امکا 

تبریــز -رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت:
پلمــب و تعطیلــی واحدهــای صنعتی آالینده محیط زیســت
چــاره کار نیســت و بایــد در این زمینه به ســمت سیاســتهای
کنترلی رفت.
موســی خلیل اللهی در نشســت بررســی مشــکالت زیست
محیطــی پتروشــیمی تبریز بــا بیان اینکه در بحــث حفاظت از
محیط زیســت به عنوان حقوق عامه براســاس قانون اساســی
تکالیفــی برای دســتگاه قضایی تعیین و تعریف شــده اســت،
اظهار داشت :همه ما در مقابل محیط زیست و حفاظت از آن
وظیفه داریم و باید به آن عمل کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در گذشته با توجه به گالیه شهروندان
ســاکن در اطراف مجموعه پتروشــیمی تبریز اصــرار بر پلمب
داشــتند ،یادآور شد :اما باید توجه داشت که پلمب و تعطیلی
چــاره کار نیســت و با کنتــرل و ارائه برنامههای مــدون و به روز
مشــکالت را میتوان حل کرد .خلیل اللهی اضافه کرد :صنایع
بــزرگ میتواننــد در آبادانــی آذربایجــان شــرقی و اشــتغال
جوانــان نقش بزرگــی ایفا کنند و امروز در اســتان الگوی خوبی
بــرای مدیریت صنایع آالینده طراحی شــده کــه تاکنون موفق
بوده است و این روند باید همچنان تداوم یافته و تقویت شود.
وی افــزود :بــا کنتــرل و ارائه برنامههــای بــهروز میتوان به
جــای بســتن درب صنایــع ،فرصتی ایجــاد کرد تــا در کنار رفع
مشــکالت زیست محیطی بســترهای افزایش تولید نیز فراهم
شده و زمینههای شغلی جدید ایجاد شود.
خلیلاللهــی بــا بیــان اینکــه صنایــع بزرگــی همچــون
پتروشــیمی در کنــار دیگــر واحدهــای تولیــدی در بحــث تولید
ملی ،تأمین نیازهای داخلی ،صادرات و اشــتغال نقش بسیار
مهمی ایفا میکنند ،گفت :بخشــی از این صنایع با موضوعات
زیســت محیطی مرتبط هستند و نمیتوان گفت واحد تولیدی
بــه طــور قطع مشــکل زیســت محیطــی نــدارد ،اما هــر میزان
ایــن مشــکالت بــه حداقل برســد میتــوان در تأمین ســامت
شــهروندان نقــش مهمی ایفا کــرد .وی گفت :طی چند ســال
اخیر با توجه به تجربیات موفق ،ثابت شــده اســت که میتوان
به جای برخوردهای قهرآمیز با رفع مشکالت زیست محیطی
بسترهای افزایش تولید را فراهم کرد.

ســال را فراهــم کنــد .وی بیــان داشــت :ایجاد و
گســترش صنایــع تبدیلــی دارای اثــرات بســیار
اقتصــادی همچــون ایجــاد ارزش افــزوده برای
محصوالت اســت .تاج الدینــی تغییر در ترکیب
محصــوالت صادراتــی ،رهایی از صــادرات تک
محصولــی ،حرکت در راســتای صنعتی شــدن،
کاهــش واردات محصــوالت مشــابه خارجــی و
ایجــاد اشــتغال و درآمــد در مناطــق شــهری و
روستایی را از اثرات ایجاد صنایع تبدیلی عنوان
کرد.
وی افزود :ایجاد ســردخانه و صنایع تبدیلی
میتوانــد جایگزیــن مناســبی برای ایجاد ســایر
صنایــع ســنگین و آالینــده در اســتان باشــد .در
کهگیلویــه و بویراحمــد بهدلیــل نبــود صنایــع
تبدیلــی مناســب ،ســیب ،انگــور ،گــردو و حتــی
عســل این استان با نام دیگر استانها به فروش
میرسد.
سیب و انگور بخش زیادی از تولید محصول
باغی کهگیلویه و بویراحمد را به خود اختصاص
میدهــد با وجــود ایــن ،این دو محصــول بدون
فرآوری به بازار عرضه میشــود و انگور تولیدی
اســتان را دالالن خریداری و در میدانهای میوه
و تره بار سایر استانها به فروش میرسد.

