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خانه نشینی مردم شمال سیستان و بلوچستان

و بلوچســتان خاطرنشــان کــرد :تصاویــر
دریافتــی از ماهوارههــای هواشناســی نیــز
نشــان میدهد که گرد وغبار به بخشهای
غربی افغانســتان و بخش قابل توجهی از
پاکستان نفوذ پیدا کرده است.
وی ادامــه داد :الگوهــای پیشیابــی
نشــان میدهد که امروز ســرعت وزش باد
در نواحی شــمال اســتان کاهــش مییابد،
اما مجدد از روز شــنبه هفته آینده بر شدت
وزش این بادها افزوده میشود.

عکس :ایرنا

زاهدان  -محمد فرتــوت عنایت /امروز
سی امین روز متوالی است که وزش بادهای
 120روزه در شــمال سیســتان و بلوچســتان
موجب کاهش دید افقی شده؛ بهطوری که
کمینه دید طی این مدت در زابل بین 700
متــر تا  8کیلومتر و بیشــینه ســرعت وزش
بــاد نیز بیــن  72تــا  111کیلومتر بر ســاعت
شده است« .محمود دیانتی» رئیس شبکه
پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان در
توگــو با «ایــران» اظهار داشــت :صبح
گف 

دیروز (چهارشــنبه) بیشینه ســرعت وزش
بادهــای  120روزه در زابل به  112کیلومتر بر
ساعت رسید و گردوخاک حاصل از غلظت
ذرات معلق در هوای این شــهر را تا  2هزار
و  283میکروگرم بر مترمکعب معادل 15
برابر حد مجاز افزایش داد.
رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان
و بلوچســتان ادامــه داد :بــاد و گــرد و خاک
عــاوه بر زابل ،کیفیت هوا در  4شهرســتان
شمالی دیگر شامل زهک ،هیرمند ،هامون

و نیمــروز را نیــز بشــدت کاهــش داده ،بــه
طــوری کــه دیــد افقی روز گذشــته در شــهر
زهک به  200متر رســید.وی افزود :بادهای
 120روزه و گرد وغبار برخاسته از چشمههای
تولید گردوغبار عالوه بر 5شهرستان شمال
استان ،شهرهای واقع در امتداد نوار شرق تا
جنوب شرق کشور و والیات همجوار  2کشور
افغانستان و پاکستان را نیز تحت تأثیر قرار
داده ،به طوری که روز سهشنبه و چهارشنبه
اکثــر این نواحی همراه با یکی از پدیدههای

خاکــدار (بــاد و گرد و خاک ،طوفــان و گرد و
خاک و انواع گرد و غبار) بوده است.
دیانتــی با بیــان اینکه صبح دیــروز دید
افقی در شــهرهای ســراوان ،زهک ،خاش،
نصرت آباد ،مهرســتان و زابــل به بین  2تا
 3کیلومتر رسید ،افزود :این در حالی است
که عالوه بر این شهرها ،از شهرهای پنجگور
و نوکندی در پاکستان نیز پدیده گردوغبار و
کاهش دید تا 2کیلومتر گزارش شده است.
رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان

زنجان ،هفته آینده میزبان جشنوار ه آش
ایرانی

در حالی که امسال تنها  3درصد بر تعداد مشترکان آب در مازندران افزوده شده ،شاهد افزایش  6درصدی میزان مصرف آب هستیم

توقف مسیر ریلی مشهد  -نخجوان به علت نبود مسافر
عکس :مصطفی ساالری

ëëبراساس آمار سرانه ،در هر  24ساعت مصرف آب مشترکان شهری در مازندران حدود 15درصد از
میانگینکشوریوافزونبر 20درصدازاستانداردجهانیبیشتراست
نیم نگاه
ëëمدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری مازندران :کمبود آب دامنگیر این استان شده و باید برای
رفعاینمشکلهمهواردمیدانشوند
ëëمعاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضالب شــهری مازندران :االن در سطح کشور متوســط کنترل آبهای
سطحی 40درصد است در حالی که این میزان اکنون در این استان حدود 12درصد است
 20میلیون مسافر به مازندران سفر میکنند.
ذاکــری کاهــش دبــی آب چاههــا و
گسترش دامنه شوری آب در مناطق شرق
مازندران و پدیدار شــدن دشــت ممنوعه
دراین منطقه را از عالئم مستند برکمبود
آب دراین خطه شمال کشور دانست.

وی رایــج شــدن کشــت دوم برنــج بــا
وجــود اذعــان بــه خشکســالی را مشــکل
دیگــری برمشــکالت کمبــود آب در
مازنــدران اعالم کرد که عمــده منابع آب
کشت دوم نیز از چاهها تأمین میشود.
در مازندران حــدود  130هزار چاه آب

وجــود دارد کــه طبــق آمار رســمی حدود
 80هزار حلقه چاه آب فاقد مجوز قانونی
اســت.حجم آب ســطحی مازنــدران در
سال افزون بر  4میلیارد مترمکعب است
کــه حــدود  10درصــد ایــن آب در ســدها
تنظیم و مابقی از دسترس خارج میشود.

تهیهکتابچهمعادنبهجایحبس

روی خط کاهش  3درجهای دمای هوا در نوار شمالی
خبر کشور

پیشبینیهای ســازمان هواشناســی نشــان میدهد ،طی روزهای جمعه این هفته و
شــنبه و یکشــنبه هفته آینده در ســواحل دریای خــزر دمای هوا  2تــا  3درجه کاهش
مییابد.بــه گــزارش ایرنا« ،مســعود حقیقت» ،مدیرکل پایش ســازمان هواشناســی
افزود :با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر اوایل هفته آینده شاهد افزایش ابر،
کاهش دمای هوا ،بارش باران و وزش باد خواهیم بود که دریای خزر نیز مواج است.
وی با اشاره به بارشهای رگباری در نوار شمالی کشور به کشاورزان این خطه توصیه
کرد ،تا مراقب محصوالت خود باشــند و محصوالت برداشــت شــده را در فضای باز
نگهداری نکنند .همچنین طی امروز و فردا ســواحل شــمالی کشور در بخشهایی از
اردبیل ،آذربایجان شــرقی ،ارتفاعات اســتانهای ســمنان ،مازندران و شــرق تهران
بــارش بــاران گاهــی بــا رعدوبــرق رخ خواهــد داد .همچنین طــی امروز تا روز شــنبه
هفته آینده در ســاعات بعدازظهر و اوایل شــب در جنوب شــرق فــارس ،مناطقی از
هرمزگان ،جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان رشد ابر ،وزش باد ،رگبار و
رعد و برق رخ خواهد داد.مدیرکل پایش ســازمان هواشناسی درباره وضعیت هوای
تهــران نیز افزود :بیشــینه دمای هوای تهران در روزهای پایانــی هفته یک تا  2درجه
گرمتر میشود.

تولید خودرو هیبریدی در خراسان رضوی

برای نخســتین بار در کشــور با توافق وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تولید خودرو
هیبریدی توسط شرکتی جدید در خراسان رضوی آغاز میشود.
بهگزارش ایرنا« ،قربان میرزایی» ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع
انســانی اســتاندار خراســان رضــوی در بازدیــد از هجدهمین نمایشــگاه بینالمللی
خودرو ،قطعات و صنایع وابســته مشــهد ،اظهار داشت :سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران حامی اجرای این طرح خواهد بود و طرح توجیه اقتصادی آن مهیا شده
و یک شرکت مستقل ساخت آن را آغاز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه امکان مشارکت شرکت خودروسازی در تولید خودروهای هیبریدی
در این منطقه وجود دارد اما این همکاری هنوز قطعی نیست ،گفت :سهم این استان
از تولید قطعات خودرو در کشور 18درصد است واکثر قطعات مورد نیاز خودروسازان
استان توسط قطعه سازان همین منطقه تولید میشود .لذا به نظر میرسد در دوران
تحریم ،واحدهای خودروساز آسیبی نبینند.
میرزایی اظهار داشت :قطعه سازان میتوانند حامی اجرای طرح تولید خودروهای
هیبریدی در خراســان رضوی باشــند و از این منظر نیاز اســتان به خارج از کشور را به
حداقلبرسانند.

عکس :ایرنا

یــک مجــرم در بخش «دســتگردان»
شهرســتان طبس با حکــم جایگزین
حبــس عالوه بــر پرداخت دیــه کامل
و جریمــه ،ملزم بــه تهیــه کتابچه در
حوزه تولید و معدن شد.
«علیرضــا حســن زاده» ،رئیــس
دادگاه عمومــی بخــش دســتگردان
بــه ایرنــا گفــت :متهــم کــه صاحــب
معــدن در بخش دســتگردان اســت،
اتهامهایــی چــون رعایــت نکــردن
نظامــات دولتــی ،نــکات ایمنــی و
بهداشتی متوجه او است.
وی در تشــریح حادثــه بیــان کرد:

یکــی از کارگــران ایــن معــدن بــرای
اســتحمام و نظافــت شــخصی بــه
حمامی که در مجموعه معدن است
مــیرود و دوســتانش متوجــه تأخیــر
او میشــوند .بــا مراجعه کارگــران به
حمــام ،بــا بــدن بیجــان ایــن کارگــر
مواجــه میشــوند و پزشــکی قانونی و
کارشــناس رسمی دادگســتری ،علت
فــوت را مســمومیت ناشــی از گاز
منوکسیدکربن تشخیص میدهند.
بهگفتــه حســنزاده ،مقصــر ایــن
حادثه کارفرما و در واقع صاحب این
معدن اســت چون الزامات و تکالیف

قانــون کار را رعایــت نکــرده اســت.
طبق قانون مجازات اســامی ،مجرم

به یک ســال حبس محکوم شــد ولی
در نهایت حبس را تبدیل به مجازات

جایگزیــن کردیــم .متهــم همچنیــن
بــه پرداخــت دیــه کامــل و پرداخــت
50میلیــون ریــال جــزای نقــدی بدل
از یک ســال حبس تعزیری ،محکوم
شده است.
رئیــس دادگاه عمومــی بخــش
دســتگردان گفــت :این فــرد در حکم
جایگزیــن در راســتای نهادینــه کردن
فرهنــگ مصــرف داخلــی و حمایت
از کاالهــا و تولیــدات وطنــی ،بایــد
اقدامهایــی را طــی مــدت مشــخص
انجــام دهــد .فــرد محکــوم بایــد
کتابچــهای کامل شــامل فهرســتی از

فرآوردهها ،کاالها و محصوالت تولید
شــده در حــوزه خراســان جنوبــی را
تهیــه کند که ایــن کتابچه بایــد دارای
بخشهــای معرفــی فرآوردههــای
معدنــی بــا تشــریح زمینههــای
کاربردی و ایجادکننده اشــتغال آنها،
اقــام و تجهیــزات موردنیــاز اداری و
لوازم التحریر ،اقــام و مواد خوراکی،
محصــوالت دامــی و کشــاورزی
بویــژه محصــوالت کشــاورزی بخــش
دســتگردان از جملــه روغنهــای
گیاهــی ماننــد روغــن کنجــد و غیــره
باشد.

عکس :ایرنا

ســاری -مهوش ســلملیان /آب شــور
در مازنــدران در حال پیشــروی اســت و با
هر متــر کاهش آبهای زیرزمینی شــاهد
پیشروی  40متر آب دریا هستیم .اگر روند
به همین شــکل ادامــه پیدا کنــد اتفاقات
تلخــی رخ داده و برخــی از اراضی اســتان
به زمینهای شورهزار تبدیل خواهد شد.
بنــا بر اعالم کارشناســان ،خشکســالی
از دهه  80در کشــور شــروع شده و بخشی
از تبعات آن دامنگیر اســتانهای شمالی
نیز شــده است .هماکنون شــاهد افزایش
 2درصدی دمای هوا هستیم.
در کنــار ایــن رخــداد جــوی کاهــش
 22درصدی بارندگیها اتفاق افتاده است.
همه این عوامل دســت به دست هم داد
تــا برای تأمیــن آب مــورد نیاز ،مســئوالن
دســت به دامن آبهای ســطحی بشوند.
حــاال طرحی از ســوی متولیان آب اســتان
تهیه شــده تا برای رخدادهــای پیش روی
در سالهای بعد ،آمادگی الزم ایجاد شود.
«محمــد رضــا محمــودی» معــاون
بهرهبــرداری آب و فاضــاب شــهری
مازندران در این باره عقیده دارد که شاید
در سالهای بعد مجبور به طرح برنامهای
بــرای شــیرین کــردن آب دریا باشــیم .بنا
بر اظهــارات وی در حالی که امســال تنها
 3درصــد بــر تعــداد مشــترکان آب در
مازنــدران افــزوده شــده ،شــاهد افزایــش

 6درصــدی میــزان مصرف آب هســتیم.
محمــودی بــر ایــن بــاور اســت کــه رونــد
مصرف آب باید کنترل شــود؛ مصرفی که
در مازنــدران حداقــل  20درصد بیشــتر از
متوســط کشور است .هر چند که بخشی از
آب تأمین شده که حدود  28درصد از کل
را تشکیل میدهد در جریان انتقال آب تا
انشعابهای مشــترکان بهدلیل فرسوده
بودن لولهها هدر مــیرود .بنا بر اظهارات
وی ،بــرای جلوگیــری از یــک درصــد هدر
رفــت آب در مازندران نیــاز به  13میلیارد
تومــان اعتبــار اســت و تأمیــن ایــن مقدار
بودجه برای رفع  28درصد هدر رفت آب
مشکلاست.
 ëëمهارآبهایسطحی
در همیــن راســتا« ،پرویز یــزدان پناه»
معاون مهندســی و توسعه شــرکت آب و
فاضالب شهری مازندران هم اعتقاد دارد
کــه برای جبران کمبــود آب ناگزیر از مهار
آبهای ســطحی هســتیم .االن در سطح
کشــور متوســط کنتــرل آبهای ســطحی
 40درصــد اســت در حالی که ایــن میزان
اکنون در این استان حدود  12درصد است.
وی ادامــه داد :برای عملی شــدن این
کار نیاز به اعتبارات زیاد است و با اعتبارات
قطرهچکانینمیتواننسبتبه اینمهم
امیدواربود«.ذبیحاهللذاکری»مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب شــهری مازندران

صاحبان باغ ویالها به فکر نصب کنتور هوشمند برای
چاههای آب باشند

کــرج  -ایــران واشــقانی /حــدود 11هزار حلقه چــاه در اســتان البرز وجــود دارد
که بســیاری از آنها در باغ ویالها حفر شــده که اگر صاحبانشــان تا آخر تابســتان
ایــن چاهها را به کنتور هوشــمند مجهــز نکنند و در قبال برداشــت آب مورد نیاز
خــود هزینه پرداخت نکننــد ،این چاهها مســدود خواهد شــد«.داوود نجفیان»
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز با اشاره به اینکه متأسفانه چاههایی
با برداشــت زیاد بهمنظور آب فروشی حفر شده ،گفت :اکنون  3هزار حلقه چاه
غیــر مجاز در اســتان وجود دارد که حدود 500میلیــون متر مکعب آبدهی دارد
و از ابتدای امســال  60حلقه چاه غیرمجاز مســدود شــده و بهدنبال این هستیم
که دیگر چاهها را نیز مسدود کنیم.مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز
به برداشــت ســاالنه  70میلیون مترمکعــب آب بیش از ظرفیــت آبخوانهای
اســتان پرداخت و افزود :در اســتان البرز طی  16ســال گذشته یک میلیارد و 200
میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی برداشــت شــده است.نجفیان با اشاره
بــه رو به مرگ بودن بســیاری از آبخوانهای اســتان البرز ،تصریح کــرد :اگر این
وضعیت ادامه داشته باشد ،امکان بازگشت آبخوان دیگر وجود نخواهد داشت.

پیشروی نگرانکننده شوری آب در مازندران
نیز تأکیــد دارد که کمبود آب دامنگیر این
اســتان شــده و باید برای رفع این مشــکل
همه وارد میدان شوند .اکنون متولیان امر
بــرای تأمین آب مــورد نیاز اســتان روزانه
بــا کمبود  86هزارمترمکعــب آب روبهرو
هســتند کــه حــدود نیمــی از کمبــود آب
شــرب برای شهرهای مازندران مربوط به
شهرهای گروه الف شــامل بابل ،امیرکال،
بابلســر و فریدونکنار است که با مدیریت
مصــرف و ایجاد تصفیه خانــه تا حدودی
مشکل این مشترکان برطرف شده است.
ëëافزایشسرانهمصرفآبدرمازندران
براساس آمار سرانه ،در هر  24ساعت
مصرف آب مشــترکان شــهری در اســتان
حــدود 15درصــد از میانگیــن کشــوری و
افــزون بــر  20درصد از اســتاندارد جهانی
بیشتر است .سرانه آب مصرفی مشترکان
مازنــی در هــر شــبانه روز  187لیتر اســت
کــه ایــن ســرانه در کشــور  164و در ســطح
جهان  150لیتر اســت .البته واضح اســت
کــه مصــرف آب در اســتان در ایامــی کــه
تعطیــات وجــود دارد و خیــل عظیــم
مســافران به مازندران میآیند چند برابر
میشــود .مازنــدران  800هــزار مشــترک
مصرفکننده آب دارد .طبق آمار رسمی
حــدود  80هــزار ویــا در مازنــدران وجود
دارد کــه نیمــی از ایــن ویالهــا مربــوط به
غیربومیهاســت .براســاس آمار ســاالنه

گروه ایران زمین /بزرگترین جشــنواره غذایی خاورمیانه
اخبار
 22تــا  26مــرداد مــاه در منطقــه گردشــگری «گاوازنــگ»
زنجــان برگــزار میشــود«.یحیی رحمتی» مدیــر کل میراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشگری اســتان زنجان گفت :این جشنواره مقدمهای برای معرفی
زنجان بهعنوان شهر جهانی ملیله است و امسال همزمان داوران یونسکو برای
ثبت جهانی زنجان بهعنوان شهر ملیله حضور خواهند داشت .در مسابق ه آش
 22استان و در بخش صنایع دستی  31استان حضور دارند.

قطار مســیر مشهد  -نخجوان به علت نبود مسافر متوقف شده ،اما در صورتی
که ضریب اشــغال صندلی این قطار به حد قابل قبولی برسد ،این قطار دوباره
راهانــدازی خواهد شــد.بهگزارش ایرنــا« ،محمدهادی ضیایی مهــر» ،مدیرکل
راهآهن خراســان افزود :حرکت این قطار از ابتدای تابســتان متوقف شــده و اگر
نیمی از ظرفیت مســافری این مسیر تأمین شــود ،میتوان نسبت به راهاندازی
دوباره قطار بین مشهد و منطقه خودمختار نخجوان اقدام کرد .پیش از این قطار
مشــهد  -نخجوان با  3واگن  40نفره هر هفته مسافران را بدون ویزا بین مشهد
و نخجوان جابه جا میکرد.قطار مســافربری نخجوان  -مشهد دی ماه سال 95
س از چند ماه فعالیت بهدلیل پارهای اشکاالت فنی متوقف شد
راهاندازی شد و پ 
و دوباره  21دی ماه سال  96سفر خود را از طریق جلفا  -تبریز  -تهران به مقصد
مشهد از سر گرفت که برای دومین بار ابتدای تیرماه امسال متوقف شد.

* «علی محمد طهماســبی بیرگانی» ،مدیــر ملی کارگروه
د و خــط
مقابلــه بــا گــرد و غبار گفت :تهیــه برنامه جامــع مقابله با
خبــر
گردوغبار با منشــأ خارج از کشور با همکاری ایران ،سوریه و
عراق و زیرنظر برنامه عمران سازمان ملل متحد در دستور کار امسال است.
* «مهــدی فــروزان» مدیرکل امــور رفاهی زائران اســتانداری خراســان رضوی
گفت :در 4ماه امســال  10میلیون و  760هزار و  435مســافر وارد اســتان شدند
که این رقم  4.3دهم درصد نســبت بهمدت مشابه سال گذشته افزایش یافته
است.
*«هدایتاهلل میرمراد زهی» ،مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان گفت :در
زمان برداشت میگو از مزارع گواتر چابهار یکهزار و  200نفر بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم مشغول بهکار میشوند.
* «فردین الفتی» ،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت:
چند سالی است که جذب نیرو در یگان حفاظت استان نداشتهایم و این یگان
ط زیست استان بیش از  ۲۰۰نفر کمبود محیطبان دارد.
با توجه به وسعت محی 

