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اشتغالزایی با زراعت چوب در  10هزار هکتار از اراضی سپاه گیالن

کرمان  -دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان از حل مشــکالت پیش روی
معــدن مــس درآلو بــا تدبیر قضایــی خبر داد و گفــت :با ایــن اقدام زمینه اشــتغال
یکهــزار نفر فراهم شــده اســت.دادخدا ســاالری دادســتان عمومــی و انقالب مرکز
اســتان کرمان اظهار کرد :توســعه اشتغال ،یک اقدام مهم پیشــگیرانه از وقوع جرم
اســت و نقش بســیار مهمی در کاهش جرایــم دارد.مدعیالعموم در اســتان کرمان
با تأکید بر این مطلب که حمایت از تولید باید از ســطح شــعار به عمل تبدیل شود،
عنــوان کــرد :گاهــی توســط مجریــان،
شــعارهای خوبــی در حمایــت از تولید
داده میشود اما در مرحله عمل از باب
مصلحتاندیشــی بــه لطائفالحیــل
شــانه از زیر بــار مســئولیت خالی کرده
و تولیدکننده را رها میکنند.ســاالری با
اشــاره بــه اینکه متأســفانه در کشــور ما
نفــع و ســودهای میلیــاردی در واردات
و ضــرر و مشــکالت در تولیــد اســت،
ادامــه داد :رانت ،قاچاق ،واردات ،قوانین دســت و پاگیر اداری و مغایر ،تعدد مراکز
تصمیمگیری و تصمیمسازی برای امر تولید و عدم قوانین حمایتی با ضمانتهای
اجرایــی کیفری ،مشــکالت بنیــادی عرصه تولید هســتند که باید برای حــل آنها فکر
اساســی انجام شود.در این نشست علی رستمی ،مدیرعامل شرکت ملی مس ایران
از اتخــاذ تصمیمات راهگشــا برای حل مشــکالت معــدن مس درآلو ،گفــت :با رفع
مشــکالت این کارخانه زمینه اشــتغال یکهزار نفر فراهم میشــود.وی یادآور شــد:
حدود  ۹۰درصد تجهیزات این معدن نصب شده بود و ادامه این کار منوط به تأمین
آب مورد نیاز آن بوده است.

صید ماهی حلواسفید در خوزستان و بوشهر ممنوع شد

اهواز  -معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت خوزستان از آغاز ممنوعیت
صیــد ماهی حلواســفید بهمدت  ۴۵روز خبر داد.به گــزارش فارس ،علی دانش مهر
معــاون صیــد و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت خوزســتان اظهار کــرد :با توجه به
بررســیهای بــه عمــل آمــده توســط بخــش بیولــوژی و ارزیابــی ذخایر پژوهشــکده
آبزیپروری جنوب کشــور و مصوبه کارگروه مدیریت صید شــیالت اســتان به منظور
کمک به بهســازی ذخایر ماهی حلوا ســفید در فصل تخمریــزی این «گونه» ،صدور
مجوز صید آن ازروز یکشــنبه (دیروز) در صیدگاههای اســتانهای خوزستان و بوشهر
ممنــوع اســت.وی در ادامــه افــزود :هرگونــه صیــد ،حمــل و جابهجایــی ایــن گونه و
ادوات صید آن از تاریخ یک خردادماه تا  ۲۳تیرماه امســال ممنوع اعالم میشــود و
همچنین عملیات صید این گونه آبزی با هرگونه ابزار و ادوات صید تخلف محسوب
شده و یگان حفاظت منابع آبزیان با متخلفان برخورد میکند.

ایران در ایران

اشتغال  1000نفری با حل مشکالت قضایی معدن مس «درآلو»

آب؛ کلید حل بحران فرونشست اصفهان
حمیرا حیدریان

خبرنگار

زنگ خطر فرونشســت زمین مدتها اســت
در دشــت اصفهان-برخوار به صــدا درآمده
اســت ،اگرچــه کارشناســان از مدتهــا پیش
نســبت بــه وضعیــت پیشــرونده ایــن پدیده
هشــدار دادهانــد ،امــا حــاال بــا نمایان شــدن
ترکهای بســیار بر ســقف و دیــواره خانهها،
بناهــای تاریخی و زمینهای شــهری ،صدای
آژیر قرمز فرونشست بلند شده است.
کارشناســان خشکســالی طوالنیمــدت،
ت بیرویه آب از سفرههای زیرزمینی
برداشــ 
و همچنیــن حــذف جریــان آب رودخانــه
زایندهرود از دل شهر را از جمله عوامل وقوع
و شــدت گرفتن فرونشست زمین در این دیار
میدانند .بر اســاس آمار و اطالعات سازمان
زمینشناســی اصفهــان ،در ســال  ۹۵فقــط
۲درصــد از مســاحت اســتان بــا فرونشســت
زمین درگیر بود ،در حالیکه بر اســاس نتایج
آخریــن مطالعــات ،اکنــون حــدود ۱۰هــزار
کیلومترمربــع یعنــی ۱۰درصــد از مســاحت
اصفهــان ،در شــرایط خطرناک فرونشســت
قــرار دارد .از ســوی دیگــر مدیــرکل ســازمان
زمینشناســی و اکتشــافات مــواد معدنــی
اصفهــان بــا ارائــه آمــار و ارقــام میــزان ایــن
خطر را بیشــتر گوشــزد میکند .بــه گفته این
کارشــناس ،نــرخ بحرانــی فرونشســت زمین
در جهــان ۴میلیمتر در ســال اســت یعنی از
این نرخ به بــاال دولتها توجه ویژهای به آن
منطقــه میکننــد و این در حالی اســت که در
مناطق غربی کاشان بیشینه نرخ ۹۰میلیمتر،
در دشت خالدآباد این عدد ۱۲۰میلیمتر ،در
دشــت اردستان ۷۹میلیمتر ،دشت اصفهان
۱۸۵میلیمتــر ،دشــت مهیــار ۱۷۵میلیمتــر،
دشــت گلپایــگان ۱۳۰میلیمتــر ،دشــت
شــهرضا ۱۲۰میلیمتر ،دشــت دامنــه فریدن
۱۱۰میلیمتــر و در دشــت نجفآبــاد بیــن ۷۰
تا۸۰میلیمتر نرخ است.
ëëواقعیتهای فرونشست را بپذیریم
رئیــس کمیســیون ویــژه آب و مناطــق
کمبرخوردار شــورای اسالمی شــهر اصفهان
توگــو بــا «ایــران» درخصــوص نتایج
در گف 
بازدیــد اخیر خود که به همــراه دیگر اعضای
شــورای شــهر اصفهــان از مســجد علیقلــی
آقــا ،بیمارســتان غرضــی و شــهرک کاوه
انجــام داده بودنــد ،گفــت :ایــن بازدیــد بــا
هــدف بررســی وضعیــت فرونشســت زمین
در اصفهان انجام شــد تا بهواسطه مصارفی
که از ســفرههای زیرزمینی انجام میشــود به
مدیران نشــان دهیم که فرونشســت دشــت
اصفهــان یــک واقعیــت اســت و هیچگونــه
بحــث جریانســازی وجــود نــدارد و قصد ما
این بود که مدیریت شــهر و مدیریت کشوری
از نزدیک با این مشکل بزرگ آشنا شوند.
مجیــد نادراالصلــی با بیان اینکه شــورای
شــهر با برگزاری جلســات مختلف نسبت به
بررســی موضــوع و ارائــه راهکارهــای علمی
برای مبارزه با این موضوع اقدام خواهد کرد،
افزود :در این راستا مسأله آب باید حل شود،
زیرا ریشه این مشکل به برداشت بیرویه آب
از ســفرههای زیرزمینــی مربوط اســت و یک
موضوع ملی است.

عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان
درخصــوص ســوءمدیریت آبــی در حوضــه
آبریز زایندهرود ،گفت :سالها است که شاهد
خشــکی زاینــدهرود هســتیم و ایــن رودخانه
حیاتــی مــورد بیمهری قرار گرفته اســت و از
یکسو این خشــکی باعث ایجاد فرونشست
و از ســوی دیگــر افزایــش آالیندههــای
محیطزیستی شده اســت.آب مسأله مهمی
برای اصفهان اســت .این روزها میبینیم که
بــرای چنــد روز آب باز میشــود و به حســب
ظاهــر رودخانــه جریــان مییابــد و فضایــی
در شــهر ایجــاد میشــود کــه الزم اســت این
موضوع به طور اساســی بررســی و مشــکالت
پیرامون آن رفع شود.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه مدیریــت
مصــرف آب نیز موضوع مهم دیگری اســت
کــه باید مورد توجه قرار گیرد ،اظهار داشــت:
بایــد بــرای آبهــای زیرزمینــی مدیریــت
مصرف داشــته باشیم چراکه مصرف فضای
ســبز ،کشــاورزی و حتــی صنعــت ،از چاههــا
انجــام میشــود که بــا توجــه به خاک رســی
و محدودیــت آبهــای موجود ،شــاهد روند
پیشرفت فرونشست در این استان هستیم که
زنگ خطری محســوب میشــود که مدتها
است به صدا درآمده است.
نادراالصلــی بــا تأکیــد بر اینکــه مدیریت
کشــور و میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی بایــد توجــه ویــژهای بــه ایــن
موضوع داشــته باشند ،خاطرنشــان کرد :در
بازدیــدی کــه بــه همــراه مدیــران و اعضای
شورای شهر اصفهان داشتهایم اولین بازدید
را از ابنی ه تاریخی داشــتیم که مدیران شاهد
عمق فاجعه باشند که میراث فرهنگی کشور
کــه متعلــق به همــه مردم کشــور اســت نیز
مــورد تهدید جــدی قرار دارد .با گــرد آوردن
مدیران در این بازدید ســعی کردیم سهمی
در حــل ایــن مشــکل داشــته باشــیم .ضمن
اینکه قرار است بزودی کارشناسان با تشکیل
جلســه اقــدام به نــگاه علمی بــرای رفع این
معضل داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه دائم جاری شدن آب
در زاینــدهرود و تقســیم درســت آب از ســوی
وزارت نیرو میتواند جلوی تخریب ونابودی
بیشــتر ایــن اراضی اســتان و ابنیــه تاریخی را
بگیــرد ،عنــوان کــرد :بایــد مدیــران کشــوری
مدیریت آبی را صحیح اعمال کنند تا دوباره
شــاهد جاری شــدن آب به حیات این استان
باشــیم تــا از هرگونه اتفــاق ناگــوار جلوگیری
شود.
ëëفرونشست زمین فوری پیگیری شود
اســتاندار اصفهــان نیــزدر ایــن خصوص
گفــت :مدیریــت اســتان تمــام چالشهــا و
معضــات منطقــه مانند فرونشســت زمین
را در ســطح ملــی بــا جدیــت و شــدت تمام
پیگیری میکند.
ســیدرضا مرتضــوی افــزود :الزم اســت
دســتگاههای متولــی و ادارات کل اســتان
نیــز تنگناهــای ایــن خطــه در موضــوع آب،
زیرســاختها ،مســکن و انــرژی را بــا قوت از
وزارتخانههای متبوع خود پیگیری کنند.
وی بــا تأکید بر ضــرورت ادامه پیگیریها
تا حصول نتیجه اظهار داشــت :در کنار تمام
اقدامــات الزم ،واقعیتهــا بایــد بهگونــهای

ایسنا

بازرسی روزانه  110اکیپ از نانواییهای زنجان

زنجان  -رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از پلمب نانواییهای متخلف
خبــر داد و گفــت :روزانه حدود  ۱۱۰اکیپ در حال بازرســی از واحدهــای عرضه کاال و
بویژه نانواییها هســتند.روحاهلل حســنی ،در جمع خبرنــگاران اظهار کرد :با توجه به
گزارشــات روزهــای گذشــته در مورد کــم کاری و تعطیلی و با بررســی بــه عمل آمده
در مــورد پیشــینه و نحــوه عملکــرد برخــی از نانواییهــای متخلف ،با حضــور رئیس
ســازمان جهادکشــاورزی ،مدیرکل تعزیرات حکومتی ،مدیرکل غلــه ،پلیس امنیت
اقتصــادی ،قاضــی تعزیرات و مدیر بازرســی و نظارت بر بازار محصوالت کشــاورزی
و ...از واحدهــای عرضــه نان بازدید شــد .حســنی گفــت :در این بازدیدهــا ،تخلفاتی
چــون تعطیلی و عدم عرضه نــان ،پایین بودن وزن چونه نان ،پخت نانهایی خارج
از آنچــه در پروانه فعالیت درج شــده ،نبود آرد در واحد بــرای پخت و عرضه نان به
قیمت باالتر مشــاهده و دو نانوایی با ارائه گزارش مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار
محصــوالت کشــاورزی در محل و صدور حکــم قاضی تعزیرات ،پلمب شــد .رئیس
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان زنجان تصریح کرد :با توجه به اینکه اســتان زنجان
بهعنوان اســتان پایلوت برای اجرای آزمایشی طرح توزیع عادالنه یارانه نان انتخاب
و بــا آغــاز اجرای این طرح ،آرد به قیمت تمام شــده در اختیــار واحدهای پخت نان
قــرار خواهد گرفــت ،این گمان میرود که برخی واحدها متأســفانه از هم اکنون و در
فرصت باقیمانده تا آغاز اجرای طرح فوق ،به طرق مختلف نسبت به ذخیرهسازی
آرد یارانــهای ،اقداماتــی چــون کم کــردن وزن نان یــا تعطیلی و کــم کاری و ...انجام
دهند.
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سرعت فرونشست ظرف  5سال  5برابر شده است

فرمانده سپاه قدس گیالن از اشتغال مستقیم برای  6هزار نفر خبر داد
رشــت  -فرمانده ســپاه قدس گیالن گفت ۱۰ :هزار هکتار از اراضی سپاه قدس گیالن
برای کاشت نهال و اجرای طرح زراعت چوب در این استان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا« ،سردار محمد عبداهللپور» افزود :سپاه قدس گیالن همواره خود
را یکی از حامیان تولید و ایجاد اشــتغال در کشــور دانسته و در همین راستا ،بخشی از
اراضی خود را به منظور کاشــت نهال و اجرای طرح زراعت چوب در اختیار متولیان
امر و متقاضیان قرار داده است.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــا توســعه زراعــت چــوب ،گام بلنــدی در حفاظت از
عرصههای جنگلی برداشــته اســت ،بیان کرد :زراعت چوب یکی از اقدامات مهمی
است که در گیالن میتواند مورد توجه قرار گیرد ،زیرا دولت با توسعه زراعت چوب،
گام بلنــدی با رویکرد حفاظت از عرصههای جنگلی برداشــته ضمن آنکه این مهم
به کاهش قاچاق چوب نیز منجر شده و به ارتقای تولیدات و پویایی صنایع سلولزی
میانجامد.
فرمانــده ســپاه قــدس گیــان با اشــاره بــه ســازمانهای مشــارکتکننده در طرح
زراعت چوب در این اســتان بیان کرد :اســتانداری گیالن ،سپاه قدس گیالن ،سازمان
جهاد کشــاورزی اســتان گیــان ،اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان گیالن،
دانشــگاه گیالن ،دانشــگاه آزاد اســامی گیالن و مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی
و منابــع طبیعــی گیــان در ایــن طــرح
مشارکت دارند.
ســردار عبداهللپــور یکــی از اهــداف
طــرح زراعت چــوب را عدم وابســتگی
به واردات دانســت و خاطرنشــان کرد:
نیــاز روزافــزون بــه چــوب ،گســترش
صنایــع چوبــی ،کمــک به تأمیــن مواد
اولیــه صنایــع چوبی و کمتر شــدن نیاز
بــه واردات و قاچــاق چــوب ،کمــک به
اقتصاد و معیشت کشاورزان با استفاده از زراعت چوب در اراضی مستثنیات مردمی
ط زیســت از جمله اهداف مهم در طرح
و حفظ جنگلهای هیرکانی و کمک به محی 
زراعت چوب است.
وی با بیان اینکه افزایش طرح زراعت چوب در استان باعث ایجاد اشتغال پایدار
در اســتان میشــود ،اظهــار کرد :طبق آمار تاکنــون پنج هزار و  ۲۰۰کشــاورز صنوبرکار
(اشــتغال مستقیم) ۱۰ ،تثبیت اشــتغال قریب شرکت صنایع چوبی ،تثبیت اشتغال
 ۳۰۰نفری و اشتغال یکهزار و  ۵۰۰راننده و کارگر برش درخت به طور غیرمستقیم
در گیالن انجام شده است لذا بهطور کلی  ۶هزار اشتغال مستقیم و  ۱۲هزار اشتغال
غیرمستقیم صورت گرفته است .سردار عبداهللپور با اشاره به اهمیت اجرای درست
طــرح زراعت چوب در کشــور و اســتان گیــان ،خاطرنشــان کرد :ایجــاد فرصتهای
شــغلی جدیــد ،درآمدزایی بــرای جوامع محلی ،اســتفاده از زمینهــای بایر ،تنفس
واقعیتــر جنــگل و طمع کمتر برای قطع درختان جنگلــی ،تأمین مواد اولیه صنایع
ســلولزی ،تأمین نیاز صنایع چوبی کشور و احتیاج به واردات کمتر ،از مزایای توسعه
زراعت چوب است.
به گفته فرمانده سپاه قدس گیالن ،مصرف چوب در کشور ۱۱ ،میلیون مترمکعب
است و این میزان مصرف در گیالن چهار و نیم تا پنج میلیون مترمکعب است.
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فرونشست شمال و جنوب
نمیشناسد ،ملی و غیر ملی
نمیشناسد ،نمیگوید اینجا
پاالیشگاه است یا فرودگاه یا
قطار شهری یا میدان نقش
جهان؛ فرونشست مانند
آتش در جنگل خشک و تر
را میسوزاند ،این پدیده
انتخاب نمیکند که کجا را
تخریب کند و کجا را نه و
هر آنچه که در این دشت
بنا شده باشد از سازههایی
با قدمت ۵۰۰سال گرفته تا
جاده ،فرودگاه ،پاالیشگاه،
بیمارستان ،خط راهآهن،
مدرسه و ...را تحت تأثیر
قرار میدهد

مطرح شود که امنیت روانی جامعه را برهم
نزند .دســتگاههای اجرایی باید با انرژی ویژه
و مضاعف برای تخصیص اعتبارات مصوب
امســال بکوشــند تــا ســبب اجــرا و تکمیــل
طرحهای مختلف استان شوند.
ëëســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بایــد
جایگزین سامانه فعلی شود
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس
شــورای اســامی نیــز در ایــن زمینــه گفــت:
ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بدون هرگونه

تخصیــص جدیــد از حوضه آبریــز زایندهرود
باید جایگزین ســامانه اول شود ،به این معنا
که ســامانه دوم باید ســبب کاهش برداشــت
از حوضــه گــردد در غیــر این صــورت اگر این
ســامانه بــه افزایــش تخصیــص از زایندهرود
بینجامد ،یک طرح قابل پذیرش نیست.
مهــدی طغیانــی افزود :فعالیت ســامانه
کنونــی تأمیــن آب آشــامیدنی اصفهــان یــا
همــان ســامانه اول بهگونــهای اســت کــه در
طول مســیر خــود ،آب بهصــورت غیرقانونی
برداشت میشود و مقدار برداشت مازاد ،در
طول فصلهای سال نیز متفاوت است.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس
ادامــه داد :در ســامانه دوم آبرســانی
بایــد تخصیصهــای قانونــی از یکســو و
برداشــتهای بیرویــه غیرقانونــی از ســوی
دیگــر متوقف شــود تا بــه اجــرای طرحها در
پایین دست رودخانه کمک کند.
طغیانــی همچنیــن بــر ضــرورت نظارت
بیشتر بر توســعه و ساختوساز یا طرحهایی
ماننــد نهضــت ملی مســکن که بــه نوعی به
مصرف آب بیشتر نیاز دارد ،تأکید کرد.
ëëفرونشســت زمیــن ،خشــک و تــر را بــا هم
میسوزاند
مدیــرکل ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافات مــواد معدنــی اصفهــان نیــز در
ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع
فرونشســت زمین در اصفهــان بهعنوان تنها
کالنشــهری که زبانههــای فرونشســت زمین
به داخل شهر نفوذ کرده و بسیار جدی است
و هــر روزی کــه بگــذرد فرصت بــرای جبران
را از دســت خواهیــم داد ،گفت :فرونشســت
نیــاز به محیــط آرام نــدارد و ماننــد آتش در
جنگل ،خشــک وتر را میسوزاند ،این پدیده
انتخــاب نمیکنــد کجــا را تخریب کنــد و کجا
را نــه و هــر آنچــه کــه در این دشــت بنا شــده
باشــد از ســازههایی با قدمت۵۰۰سال گرفته
تا ســازههای تــازه تأســیس را تحتتأثیر قرار
خواهد داد.
رضــا اســامی با بیــان اینکه فرونشســت،

شــمال و جنوب نمیشناسد ،ملی و غیرملی
نمیشناسد ،نمیگوید اینجا پاالیشگاه است
یــا فــرودگاه یــا قطار شــهری یا میــدان نقش
جهان ،مســأله این اســت که باید خطر آن را
باور کنیم ،افزود :دولت باید تکلیف اصفهان
رامشــخص کند ،زیرا امروز همه کارشناســان
بــه فوق بحرانی بــودن فرونشســت زمین در
اصفهان اذعان دارند .برقراری جریان دائمی
رودخانــه زاینــدهرود ب هعنــوان اصلیتریــن
منبــع تغذیــه کننــده آبخــوان و بهنوعــی در
اولویت قرار دادن حقابه محیطزیســت بعد
از آب آشامیدنی ضروری است.
وی ممانعــت از هرگونــه بارگذاری جدید
روی حوضــه بحــران زده زاینــدهرود از جمله
طرحهــای انتقــال آب را ضــروری دانســت و
افزود :نمیشود یک بام و دو هوا بازی کرد؛ از
یک طرف اذعان به بحران فرونشست زمین
در اصفهــان داریــم و از طرف دیگــر به جای
تخصیص اعتبار برای احیای زایندهرود ،برای
انتقــال آب از این حوضه از طریق پروژههایی
اعتبــار تخصیص داده شــود .اصفهــان دیگر
شــهری نیســت که بتوانــد در زنجیــره غذایی
کشور بهواسطه کشاورزی کمک کند ،از اینرو
یــا بایــد زمینهــای کشــاورزی از کشــاورزان
خریــداری شــود یــا شــرایطی ایجاد شــود که
کشــاورزان ایــن زمینهــا را بــه نیروگاههــای
انرژی خورشیدی تبدیل کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پلمــب چاههــای
غیرمجــاز و کاهــش برداشــت از چاههــای
مجــاز نیــز بایــد بهطــور جــدی و مســتمر در
دســتور کار قــرار بگیــرد ،خاطرنشــان کــرد:
نمیگویــم صنایع بزرگ فوالدی در اصفهان
به یکباره تعطیل شــود اما باید از توسعه این
بَبــر در اصفهــان جلوگیــری کرد و
صنایــع آ 
برنامهریــزی برای انتقال ایــن صنایع به کنار
دریا انجام شــود.همچنین هزینهای که برای
انتقــال آب از دریــا بــه فــات مرکــزی انجام
میشــود اگر بــرای انتقال این صنایــع انجام
شــود در درازمدت به مراتب این هزینه کمتر
خواهد بود.

موج تازه ریزگردهای خارجی به استان های غرب رسید

گرد و غبار در غرب؛ طوفان در شرق کشور
زهره افشار
خبرنگار

گــرد و غبــار بــاز هــم میهمــان ناخوانــده
بیشــتر اســتانهای کشــور شــد .گرد و خاکی
که روزهای گذشــته در کشــور عراق و ســوریه
شــکل گرفتــه بــود امــروز تــا غروب آســمان
استانهای غربی کشور را در بر میگیرد و باز
هم میخواهد عرصه را بر مردم تنگ کند و
راه نفس این استانها را ببندد.
در هفتــه گذشــته نیز افزایش گــرد و غبار
و رســیدن غلظت آالینده ها به مرز بحرانی،
موجب تعطیلی ادارات و مدارس در برخی
از استانها از جمله تهران شده بود.
«صــادق ضیاییان» مدیــر کل پیشبینی
توگو با «ایران»
ســازمان هواشناســی در گف 
از هشــدار این سازمان برای وقوع پدیده گرد
و غبار خبر داد و افزود :روز گذشته نیز گرد و
غبار مشــکالتی را برای مردم در استانهای
خوزســتان ،سیســتان و بلو چســتان ،کرمان،
فارس و هرمزگان بهوجود آورده بود.
به گفتــه وی پایتخت نشــینان و ســاکنان
استانهای البرز ،سمنان ،اصفهان ،مرکزی،
آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربــی،
کردستان ،زنجان ،قزوین ،خراسان جنوبی و
همدان نیز باید با کمی تأخیر منتظر رسیدن
گرد و خاک به آسمان استانهایشان باشند.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش کیفیــت هــوا،
کاهش دید افقی ،احتمال شکستن درختان
فرسوده ،احتمال آسیب به سازههای موقت
و اختــال در تــردد در ایــن اســتانها تــا روز

سهشــنبه از بیماران ریوی ،قلبی ،سالمندان
و کودکان خواست تا از قرار گرفتن در فضای
بازاجتناب کنند.
وی همچنیــن از مردم خواســت از پارک
خودرو در کنــار درختان فرســوده خودداری
کــرده و مســئوالن از ایمنــی ســاختمانهای
نیمــه کاره بــرای مــردم اطمینــان حاصــل
کننــد .به گفته وی این وضعیت تا سهشــنبه
ادامــه دارد و پــس از آن از شــدت آالیندهها
کاســته میشــود .در همیــن حــال مــردم
اســتانهای آذربایجــان شــرقی ،آذربایجان
غربــی ،اردبیــل ،گیــان و غــرب مازنــدران
تــا روز چهارشــنبه بــا مخاطــره دیگــری هم
روبهرو خواهند شد.
در ایــن اســتانها ضمــن احتمــال
آبگرفتگــی معابــر و ســیالب موقتــی مردم
باید مراقب برخورد صاعقه ،ریزش تگرگ،
احتمــال آســیب بــه ســازههای موقــت و
شکستن درختان فرسوده باشند.
دیــروز همچنیــن مدیریــت بحــران
خوزستان نســبت به وقوع پدیده گرد و غبار
با منشــأ خارجی در این استان هشدار سطح
نارنجی صادر کرد.
در ایــن هشــدار خــودداری از تــردد
غیرضــروری بیمــاران تنفســی ،افــراد
ســالخورده و کودکان ،اتخــاذ تمهیدات الزم
توســط مســئوالن مربوطه و احتیاط در تردد
بین شهری توصیه شده بود.
«حجــتاهلل زارعزاده»عضــو کمیســیون
محیــط زیســت ،فضــای ســبز و ســامت

شــورای شــهر اهــواز در گفتوگــو بــا ایســنا،
با اشــاره به وقوع مکــرر گرد و غبــار در اهواز
و نشســتن خــاک بــر فضاهــای شــهری از
شــهرداری خواســت تــا بعــد از وقــوع گرد و
غبــار ،گاردریلها ،تابلوهای عالئم شــهری،
مبلمــان شــهری و درختــان را شستوشــو
دهد .به گفتــه وی هر چند امکان انجام این
کار در شــهرداری اهواز وجــود دارد اما عمالً
اینکار انجام نمیشود.
ëëرکورد شــکنی  ۳۸سال ه ســرعت وزش باد
در زابل
مدیــرکل هواشناســی سیســتان و
بلوچســتان بــا اشــاره بــه رکــورد  ۳۸ســاله
بیشــینه ســرعت وزش بــاد در زابــل ،گفت:
بیشــینه ســرعت وزش بادهــای ۱۲۰روزه در
شمال استان در شــنبه شب به  ۱۲۶کیلومتر

بــر ســاعت رســید و گردوغبار حاصــل از آن
شــعاع دید افقی در این شــهر را به  ۲۰۰متر
کاهش داد.
محســن حیــدری بــا اشــاره بــه بیشــینه
ســرعت بــاد در زابــل در ســالهای اخیــر،
افزود :در تیرماه ســال  ۵۸بیشــینه ســرعتی
معــادل  ۱۴۸کیلومتــر بــر ســاعت بــه وقوع
پیوســته بود و بعد از آن نیز این عدد به ۱۳۰
کیلومتــر بر ســاعت در خرداد ماه ســال ۶۳
ثبت شده است.
وی افــزود :بعــد از گذشــت  ۳۸ســال،
شــامگاه شــنبه در ایســتگاه فرودگاهــی زابل
بیشــینه ســرعت بــاد بــه  ۱۲۶کیلومتــر بــر
ســاعت هــم رســید که در  ۳۸ســال گذشــته
بیسابقه بوده است.
مدیــرکل هواشناســی اســتان ادامــه داد:

بیشــترین میزان غلظت آالیندهها تا ساعت
 ۹صبــح دیــروز در زاهــدان ۲هــزار و ۳۱۰
میکروگــرم بــر مترمکعب معــادل  ۱۵برابر
حد مجاز است .حیدری با بیان این موضوع
که شرایط غبارآلود بودن شهر زاهدان امروز
ادامــه دارد ،اظهار داشــت :غبــار موجود در
این شــهر کــه ناشــی از طوفانهــای مناطق
شــمالی سیســتان و بلوچســتان بــوده ،دیــد
افقی ایســتگاه فرودگاهی زاهــدان را تا ۳۰۰
متر کاهش داده است.
وی بــا اشــاره به کاهــش  ۶تــا  7درجهای
دما برای مناطق مرکزی و شــمالی ،از تداوم
وضعیت هشدار نارنجی صادر شده تا امروز
برای نواحی شــمال سیســتان و بلوچســتان
خبر داد.
ëëتعطیلی مدارس و ادارات زابل
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان ویــژه
زابــل هــم گفت :بــا توجه بــه افزایــش نفوذ
تــوده گردوغبــار و غلظــت ذرات معلــق در
هــوا ،فعالیــت تمامــی ادارات ،مــدارس و
نهادهــای ایــن شهرســتان امــروز تعطیــل
است.
بــه گفتــه کارشناســان ،منطقــه سیســتان
و بلوچســتان در جنــوب شــرق کشــورمان
بهعنــوان یکــی از فعالتریــن مناطق منشــأ
گردوغبــار در جنــوب غرب آســیا محســوب
میشــود .وزش بادهــای شــدید «لــوار» در
فصلهای گرم باعث باال رفتن مقدار زیادی
گردوغبــار از حوضه و بســتر هامــون واقع در
شمال سیستان و بلوچستان میشود.

