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ضرورت ایجاد گمرک ،ویژه صادرات ماهیان زینتی در استان مرکزی

واریز سود فروش سوخت صادراتی
مرزنشینانخراسانرضوی

کانکسی بودن  26درصد مدارس عشایری خراسان جنوبی

گــروه ایران زمین 70 /مدرســه عشــایری خراســان جنوبی کانکســی اســت که
معادل  26درصد مدارس کل استان را تشکیل میدهد.
«حســین انصاری» رئیس آموزش و پرورش عشــایری خراســان جنوبی گفت:
شآموز
 265مدرســه عشــایری دراین اســتان وجود دارد که  11هــزار و  458دان 
عشــایر در آن تحصیل میکنند .بهگفته وی ،هر کانکس بین  18تا  21متر مربع
است و ظرفیت حدود  17دانشآموز را دارد .برای ساخت هر مدرسه یک کالسه
عشایری حداقل  120میلیون تومان نیاز است.

بهرهبرداری از  500واحد مسکونی در گیالنغرب

عکس:ایرنا

رشد  23درصدی ورود گردشگر خارجی
به سیستان و بلوچستان

ورود گردشگر خارجی به سیستان و بلوچستان در  6ماه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل  23درصد رشد داشته است.
«علیرضــا جاللزایی» ،مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
توگو با ایرنا اظهار داشــت :در این مدت  105هزار
سیســتان و بلوچستان در گف 
و  139گردشــگر خارجی به اســتان سفر کردند که در مقایســه با  85هزار و 275
نفر ســال گذشــته رشــد  23درصدی را نشــان میدهد .این گردشگران بیشتر از
کشورهای همسایه و اروپایی مانند آلمان ،مجارستان ،ایتالیا ،اتریش ،انگلیس،
اســترالیا و هلند وارد سیســتان و بلوچســتان شــدند .مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت :عالوه بر جاذبههای کهن
اســتان ،آداب و سنتهای مردم این دیار نیز برای گردشگران خارجی جذاب و
خاطره انگیز اســت .این نهاد در ســالهای اخیر با جریانسازی از طریق برپایی
نمایشگاههای گردشــگری در کشورهای مختلف از جمله آلمان ،عمان و غیره
حضور گردشگران خارجی را به این استان افزایش داده است.

جداسازی آب شرب از آب خام در مشهد

گروه ایران زمین /برای اولینبار در کشور ،بال غ بر  65درصد عملیات جداسازی
آب شــرب از آب خــام در مشــهد انجــام شــده اســت« .خلیــلاهلل کاظمــی»،
معاون خدمات و محیط زیســت شــهری شــهردار مشــهد اظهار داشــت :برای
کاهش مصرف آب الیحهای را با هماهنگی ســازمان نظام مهندســی ،شــرکت
آب و فاضــاب و آب منطقــهای بــرای شــورا تنظیــم کردهایــم که براســاس آن
تمام گروههای ســاختمانی «ج-د» مکلف شــدهاند در زمان طراحی عملیات
جداســازی آب خاکستری را انجام داده و از لوازم کاهنده استفاده کنند .کاظمی
بیــان کــرد :تبصــرهای بــرای کمک بــه شــرکت آب و فاضــاب تنظیم شــده تا
آبهای ناشی از بارندگی و آب خاکستری را جمعآوری کنند و تجهیزات الزم به
ســاختمانها وصل و مجدد برای آب سیفون و آبیاری فضای سبز جلو و داخل
منازل استفاده شود.

معاون عمرانی استاندار قزوین :اکثر پروژه های عمرانی استان فعال نیست
قزوین  -کورس سلیمانی
خبرنگار

استانقزوینازنظرتوسعهگازرسانیجزو
استانهای پیشرو کشور است و هماکنون
گازرســانی بــه برخــی از روســتاهای ایــن
استان که از این نعمت برخوردار نیستند
در دست اقدام است که میتواند مزایای
زیــادی برای مردم و منطقه در بر داشــته
باشد.
کشــور ما در زمینه منابــع گازی پس از
روســیه دومین کشــور دنیاســت که عالوه
بــر صــادرات توانســته بــا گازرســانی بــه
شــهرها و حتــی روســتاها مــردم را از این
نعمــت خــدادادی بهرهمنــد ســازد .گاز
بهعنوان یک سوخت کم آالینده توانسته
عــاوه بــر تســهیل در معیشــت مــردم و
توسعه زیرساختها به پیشبرد صنعت،
دامداری و حتی کشاورزی نیز کمک کند.
ëëبرخورداری همه شــهرهای استان از گاز
طبیعی
«اســماعیل مفــرد بوشــهری»
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان قزویــن
درباره طرحهای گازرســانی در این استان
توگــو بــا «ایــران» اظهــار داشــت:
در گف 
هماکنــون تمــام شــهرهای اســتان از گاز
طبیعــی برخــوردار هســتند و تا ســال 92
تنها در حوزه روســتایی  230روستا گازدار
بــود .ایــن در حالی اســت کــه از ســال 92
تاکنون  213روســتا گازدار شــده و قطعاً با
بهرهبرداری از طرحهای در دســت اقدام
این آمار افزایش خواهد داشت.
وی افــزود :کاری کــه در دولتهــای
یازدهــم و دوازدهــم صــورت گرفــت
بســیار بزرگ بــود ،به طوری کــه تنها در
دو ســال گذشــته بــه انــدازه  10ســال کار
انجــام شــده اســت .زمانی کــه بــه اداره
گاز آمــدم 300روســتا گازدار بــود ،امــا تا
االن  443روســتا گازدار شــده و عمــاً بــا
پایــان گازکشــی به روســتاها به میانگین
 82درصــد میرســیم کــه از میانگیــن

کشــوری باالتر میرویم .یکــی از مناطق
مهم گازرسانی در استان قزوین منطقه
المــوت اســت کــه بهدلیــل اینکه قطب
گردشگری استان نیز محسوب میشود،
از اهمیت ویژهای برخوردار است .اجرای
عملیــات گازرســانی بــه این منطقــه از
ســال  90آغاز شــد ،اما با گذشت  7سال
هنوز این پروژه به اتمام نرســیده اســت.
این منطقه سرد کوهستانی در سالهای
اخیر بهدلیل نبود زیرساخت و امکانات
شــاهد مهاجرت مردم به شــهرها بوده
که گازرســانی میتواند ابزاری قوی برای
توســعه زیرســاختها شــود و بــه رونق
منطقهنیزکمککند.
ëëمشکالتگازرسانیبهالموت
بوشــهری در پاســخ به اینکــه چرا در
گازرسانی به روستاهای الموت از برنامه
از پیــش تعییــن شــده عقــب هســتید،
گفت 5 :ســال از زمان شروع اجرای این
پروژه گذشــته بود که مسئولیت اداره گاز
اســتان را به دســت گرفتم .این در حالی
بــود کــه پیمانــکاران در زمــان مدیریت
پیشین انتخاب شده بودند و با مشکالتی
توانســتیم کار را پیــش ببریــم و تاکنــون
باالی 100میلیارد تومان برای گازرسانی
به الموت هزینه شده است.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالت
دیگر گازرســانی بــه الموت کوهســتانی
و ســختگذر بــودن این منطقه اســت و
در برخــی مناطق بهدلیل ســنگی بودن
مسیر شاید روزانه  3متر بیشتر نمیشد
کار کــرد .با وجود ایــن ،کار در حال انجام
شــدن است و  15روســتای الموت گازدار
اســت و  18روســتا نیــز در هفتــه دولــت
گازدار شــد 39 .روســتا هــم طبق برنامه
در دهــه فجــر گازدار میشــود و مابقــی
روستاها که  40روستا را شامل میشود تا
پایان سال آینده گازرسانی میشود.
مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین
درباره مشــکالت این پروژه توضیح داد:
در حــال حاضــر یکی از مشــکالت ما در

پیشــبرد پروژهها تــورم به وجــود آمده و
افزایشقیمتهاست،چونپیمانکاران
بایــد لــوازم را خودشــان بخرنــد و ایــن
موضوع در کنار اینکه باعث شده سرعت
کارگرفتهشودبهنقطهایرسیدهکهبرای
پیمانکار زیان آور شده و پیمانکار میآید
پیش ما و گالیه میکند که قیمت جنس
 3برابر شــده اســت .در همین ارتباط ،با
کمک استانداری با وزیر راه و شهرسازی
نامــه نگاری کردهایم و خواســتار تجدید
نظــر در شــرایط پیمانــکاران شــدهایم و
امیدواریم با سیاست تعدیلی که دولت
در دســتور کار قرار داده زیان پیمانکاران
پوشش داده شود.
ëëضعفپیمانکاران
صحبتهــای بوشــهری در حالــی
مطــرح میشــود کــه یکــی از مهندســان
اداره گاز اســتان قزوین که نخواست نامی
از او فــاش شــود ،بزرگتریــن مشــکل در
طوالنــی شــدن کار را انتخــاب نادرســت
پیمانــکاران دانســت و به «ایــران» گفت:
وقتــی با پیمانکاران ضعیف و با کمترین

درسی که باید از سیل گیالن و مازندران بگیریم
زهره افشار
خبرنگار

پاییــز کــه از راه میرســد در کنــار
برگریــزان بایــد منتظــر بارشهای تند
و سیلآســا بویژه در اســتانهای شمالی
باشــیم که عمده بــارش ســاالنه آنها در
این مقطع از ســال اتفاق میافتد .ســیل
پدیده طبیعی است که ذاتاً یک نعمت
الهی اســت چرا که اگر نباشــد سفرههای

آب زیرزمینــی و تاالبهــا خوب ســیراب
نمیشــود ،خــاک مرطــوب نمیشــود،
زمینــه بــرای پوشــش گیاهــی فراهــم
نمیشــود ،خاک حاصلخیــز نداریم اما
بــه ایــن شــرط کــه از ایــن برکت خــدا به
شکل مطلوب اســتفاده کنیم .بر اساس
آمــار ســازمان مدیریت بحران کشــور در
ســال  96بالغ بــر یکهزار میلیــارد تومان
بــرای جبران خســارتهای ســیل به زیر
ســاختهای شــهری ،کمــک بالعــوض

وتسهیالت بانکی به سیلزدگان پرداخت
شده که البته خسارت بخش کشاورزی در
آن لحاظ نشده و ذکر این نکته الزم است
که این رقم شاید تنها 10درصد خسارت
کلی ســیل به کشورمان در ســال گذشته
باشــد .ضمــن اینکــه خســارت جانی به
هیچ وجه قابل جبران نیســت و در عدد
و رقــم نمیگنجــد .همیــن دو روز پیش
بــود کــه متأســفانه بهدلیــل بارشهــای
ســیل آســا  6نفــر از هموطنانمــان را در

گزارش
مـــصور

قیمت ارائه شــده قرارداد بســته میشود
و پیمانــکاران مجــرب و آگاه بــه کار از دور
خارج میشــوند ،نتیجه این میشــود که
کار از هر نظر از جمله کیفیت پایین بیاید
و استاندارد الزم را نداشته باشد و در عین
حــال مطابق زمانبنــدی از پیش تعیین
شده پیش نرود .این در حالی است که اگر
پیمانکار در زمان مقرر و تعیین شــده کار
را تحویل داده بود به تورمی که هماکنون
شــاهدش هســتیم برخورد نمیکردیم.
البتــه ســخت گــذر بــودن منطقــه ،اخــذ
مجوزهــا و کمبــود منابع مالــی که باعث
توقــف چنــد بــاره این پــروژه شــد از دیگر
دالیل کاهش ســرعت اجرایی آن اســت،
اما مشــکل عمــده ،پیمانــکاران ضعیف
هستند.
ëëانجامطرحگازرسانیکاربزرگیاست
در این میــان« ،علی فرخزاد» معاون
عمرانی اســتانداری قزوین نظر متفاوتی
دارد .وی افزود :درباره ضرورت گازرسانی
بــه روســتاهای المــوت ودر کل مناطــق
ســخت گذر ،دیدگاههای مختلفی وجود

اســتانهای گیــان و مازندران از دســت
دادیــم .بایــد بپذیریــم کــه بیــش از 90
درصــد خســارت ســیل ناشــی از عوامل
انسان ساخت ،چرای بیرویه دام ،جدی
نگرفتن آبخیزداری ،مداخله در طبیعت
و سهلانگاری خودمان است که در چند
دهه گذشــته بارها و بارها اشتباه هایمان
را تکرار کردهایم.
تپههــا را کور کردهایــم و جایش جاده
ســاختهایم ،پوشــش گیاهــی را از بیــن

راه اندازی مجتمع فرهنگی «مبارک آباد» قم برای اتباع خارجی ،با
سرمایهگذاری و مشارکت وزارت کشور ،کمیسیون اروپا ،وزارت خارجه و
سازمان امور پناهندگی نروژ

عکس :مرضیه سلیمانی
روستای «فیلبند» بابل را بیشتر ایام سال دریایی از ابر احاطه می کند

عکس :پویا بازارگرد کرچوندانی

جاری شدن سیل در صومعه سرا گیالن ،مردم را مجبور به استفاده از قایق برای تردد کرد

داشــت ،برخی کارشناسان معتقد بودند
این کار توجیه اقتصادی نــدارد ،اما به هر
حال در آن زمان بررســیهای الزم انجام
شد و فقط دیدگاه فنی و اقتصادی مد نظر
قرار نگرفت بلکه دیدگاههای اجتماعی،
تولیــدی و آمایــش ســرزمین لحاظ شــد
و بــر اســاس همین مــوارد ایــن تصمیم
گرفته شــد .طرح ،کار خیلی بزرگی است،
به طوری که حتــی در مناطقی که خودرو
نمیتوانست برود گازرسانی شده و دور از
انتظار بود که این کار انجام شــود .از ســال
 90که قرار شد این طرح آغاز شود اتفاقی
نیفتــاد و تقریبــاً در دو ســال و نیــم اخیــر
بهصورت جدی کار شروع شد.
فرخزاد با حمایــت از پیمانکاران این
پــروژه ،توضیح داد :تا جایی که در جریان
هستم پیمانکاران با سرعت و کیفیت کار
کردهانــد و شــاید اگر یک پیمانــکار بزرگ
واردمیشداینرقابتیکهبینپیمانکاران
وجودداردایجادنمیشد.ضمناینکهاگر
با یک پیمانکار بزرگ به مشــکل بخورید
کل پروژه متوقف میشــود اما کار کردن با

بردهایــم و جایــش ویــا ســاخته ایــم،
بــه حریــم رودخانههــا وارد شــدهایم و
خانهســازی کردهایــم و در الیروبــی 146
هزار کیلومتر رودخانه کشور موفق عمل
نکرد هایم و....
اگر به بررسی بسیاری از شهرهایی که
در حال حاضر متحمل خسارت سنگین
در ســیل میشــوند بپردازیــم میبینیم
جدا از بحث غافلگیری و ندادن آموزش
به مردم برای حفظ جان شان ،این نقاط
در دهههای قبل ،روستاهایی بودهاند که
برنامه درازمدت برای توسعه و مدیریت
شــهری نداشــته یا اینکــه در حال حاضر
هــر کدام از دســتگاهها به وظیفه خود در
قبال مدیریت شهری و ساماندهی سیل
عمل نکردهاند .جای ســؤال است که در
ســاخت پــل املش کــه در جریان ســیل
اخیــر گیالن فــرو ریخت ،آیــا اصول فنی
رعایت شــده و دبی رودخانه در شــرایط
ســیالبی در ساخت آن محاسبه شده؟ یا

چند پیمانکار این خاصیت را دارد که هم
رقابت بین پیمانکاران بــه وجود میآید.
هــم اینکــه اگر بــا یکــی از آنها به مشــکل
برخوردکنیمکلپروژهمتوقفنمیشود.
ëëافزایــش قیمتهــا ،مانــع اجــرای
پروژههایعمرانی
معــاون عمرانــی اســتاندار قزویــن
درباره روند اجرای پروژهها ،اظهار داشت:
حقیقــت ایــن اســت کــه هماکنــون اکثر
پروژههای عمرانی استان بهدلیل افزایش
قیمتهایی که وجود دارد ،فعال نیست.
شما در نظر بگیرید پیمانکارانی که برای
همینپروژهگازرسانیکارمیکنندبهدلیل
اینکه مصالح از جمله لولههای فوالدی را
خودشان تأمین میکنند با باال رفتن زیاد
قیمتهادچارمشکلشدهاند.
وی گفت :در همین زمینه در شــورای
فنی اســتان چنــد تصمیم گرفتیــم؛ اول
اینکــه کارفرمــا لــوازم را خریــداری کنــد و
تحویلپیمانکاربدهدوازقیمتقبلیکم
کند ،دوم اینکه خسارت و زیان به پیمانکار
پرداخــت کنیم و ســوم اینکــه قــرارداد را
فســخ کنیم و با پیمانــکار جدیــدی کار را
پیشببریم.درحالحاضرمنتظریمنرخ
تعدیل و شاخص مابه تفاوت آهنآالت و
سیمان و ضوابط جدید به ما ابالغ شود و
پس از آن تصمیمگیری کنیم.
فرخزاد درباره زمان پایان گازرسانی به
روستاهای الموت و تأثیرات گازرسانی به
این منطقه ،گفت :اگر با روال سال گذشته
پیش میرفتند درنهایت در هفته دولت
ســال آینده پروژه به اتمام میرســید ،اما
فکــر میکنم تا پایان ســال آینــده این کار
انجام شود .این طرح به توسعه روستایی
و ایجاد اشتغال و رونق گردشگری کمک
میکند .در کنار این موارد گازرسانی انگیزه
خوبــی میشــود بــرای حضــور مــردم در
روســتاها وهمچنین مهاجرت معکوس
شهرنشــینان به روســتاها که این مســأله
تأثیرات مثبت زیــادی در منطقه خواهد
گذاشت.

اینکه در نقاط دیگر اســتانهای شــمالی
بــا وجود اینکــه میدانســتیم پاییــز ازراه
رسیده و سیالب به دنبالش میآید تا چه
حد در پاکســازی زیر پلها و مســیلها از
تنه درختان و دیگر چیزهایی که میتواند
مانع عبور آبهای سطحی در این حجم
شــود کوشــیدهایم؟ و خالصــه اینکــه در
مجموع آیا آماده مهار و کنترل شدهایم؟
به هــر روی پرداختن بــه علت و معلول
سیل نیاز به داشتن مجالی برای بررسی
کامــاً کارشناســی اســت ولی بد نیســت
روی این مســأله کمی تأمــل کنیم که آیا
سیل در کشور ما بیشتر است یا کشورهای
اروپایی و حتی نزدیکتر ،اندونزی که ما
نمیتوانیم از این فرصت و نعمت بهره
ببریم و در پایان اینکه آیا وقتش نرسیده
کــه اعتبــارات و بودجــهای را کــه ســاالنه
برای جبران سیل و بازسازی خسارات آن
هزینه میکنیم به پروژههای پیشگیرانه،
مقابله و کنترل آن اختصاص دهیم؟

تداوم وزش باد شدید و گرد و خاک
در  4استان

عکس :عباس منجمی گیالنی

«منصور بازیار» ،ناظر گمرکهای اســتان بوشــهر گفت:
دو خط در  6ماه نخســت امســال 15میلیــون و 379هزارتن کاال به
خـــبر ارزش  7میلیــارد دالر از طریــق گمرکهای این اســتان به
خارج از کشور صادر شد.
«حســن خلــج طهرانــی» ،مدیرعامل منطقه ویــژه صنایع معدنــی و فلزی
خلیج فارس اظهار داشت :نیروگاه  235مگاواتی سیکل ترکیبی هرمز واقع در
بندرعباس بهطور آزمایشی وارد مدار شد.
«محســن یحیایی» ،معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت گلستان
خاطرنشان کرد :صید ماهیان استخوانی دریای خزر از دیروز ( 15مهر) آغاز شد
و تا  6ماه ادامه خواهد داشت.
«محمدمهدی شــهریاری» ،اســتاندار آذربایجــان غربی با اشــاره به برگزاری
جلســه رفع مشــکالت حمل و نقل هوایی و زمینی اســتان در منطقه آزاد ماکو،
گفــت :مجــوز مــرز هوایی فــرودگاه ایــن منطقه صادر شــد و تــا یک مــاه آینده
پروازهای بینالمللی این فرودگاه برقرار میشود.
«علیرضــا احمدونــدی» ،مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان از
کاشت بیش از  3هزار و  800هکتار زعفران در استان خبر داد.
«ســیاوش رضوانی» ،مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد مازندران
یادآور شــد :براســاس توافــق دوجانبه  30هــزار تن کود شــیمیایی صادراتی
ترکمنستان به هند از طریق این بندر ترانزیت میشود.

تأثیر منفی افزایش قیمتها بر ادامه کار طرحهای گازرسانی قزوین

منبع :مهر

 500واحد مســکونی مناطق زلزله زده شهرســتان گیالنغرب با حضور «هوشنگ
بازونــد» ،اســتاندار کرمانشــاه بــه بهرهبــرداری رســید .بهگــزارش ایرنــا« ،کوروش
محمودیان» ،فرماندار گیالنغرب در حاشیه بهرهبرداری از این واحدهای مسکونی
گفت :یک واحد مسکونی در روستای «قمرالی چله» از توابع این شهرستان بهطور
نمادیــن و بــه نمایندگی از  500واحد مســکونی که در جریان زلزله  7.3ریشــتری
ســال گذشــته غرب کرمانشــاه آســیب دیدند ،افتتاح شد .با احتســاب واحدهایی
که به مالکان آنها تحویل شــد ،یکهزار و  72واحد مســکونی در گیالنغرب احداث
شــده که در مجموع برای ســاخت این واحدها  50میلیــارد و  384میلیون تومان
تسهیالت و کمک بالعوض پرداخت شده است .وی اظهار داشت :در گیالنغرب
در جریان زلزله سال گذشته در مجموع  15هزار و  540واحد مسکونی آسیب دید
کــه از ایــن تعــداد  3هزار و  740واحد مســکونی تخریبی و  11هــزار و  800واحد نیز
تعمیری است .از مجموع واحدهای تخریبی هم ،یکهزار و  72واحد احداث و بقیه
در دســت ساخت اســت و واحدهای تعمیری نیز  60درصد تعمیر و مرمت شده
اســت .محمودیان از افتتاح واحد آموزشــی  2کالســه روستای«چشمه نظامی» با
 250میلیون تومان اعتبار نیز با حضور استاندار کرمانشاه و دیگر مسئوالن خبر داد.

عکس :ایرنا

گروه ایران زمین /ســود هشــتمین مرحله فروش سوخت
صادراتی مرزنشــینان خراســان رضوی به حساب 18هزار و
اخبـــار
 848خانوار مرزنشین این استان واریز شده است.
«احمد یزدان پناه» مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی
گفت :در این مرحله اهالی  24روستای تایباد با  5هزار و  721خانوار 66 ،روستای
تربت جام با  10هزار و  230خانوار و  9روستا از شهرستان خواف با  2هزار و 897
خانوار مشــمول دریافت ســود فروش ســوخت شــدند .مبلــغ واریــزی از منابع
صادرات سوخت مانند گذشته برای هر نفر یک میلیون ریال در نظر گرفته شده
است .یزدان پناه یادآور شد :تنها استان کشور هستیم که  3شهرستان مرزی آن
زیر پوشش طرح فروش سوخت مرزنشینان قرار دارد .در طرح فروش سوخت
مرزنشینان ،فرآوردههای نفتی طبق نرخهای مصوب کمیته مرکزی تعیین نرخ
به افغانســتان صادر میشــود که درآمدی مازاد بر پرداخــت یارانههای دولتی
برای روستاییان مرزنشین دربردارد.

با توجه به ظرفیتهــای پرورش ماهیان
زینتی اســتان مرکزی ،ایجاد گمرک ویژه
صــادرات ایــن ماهیــان از اولویتهــای
اســتان اســت و میطلبد ایجاد این پایانه
در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.
بهگزارش ایرنا« ،مهدی جان محمدی»،
کارشــناس اداره بهداشــت و مدیریــت
بیماریهای طیــور ،آبزیان و زنبورعســل
اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکزی نبود
پایانه ویژه صادرات شــیالتی ،کمبود آب

و افزایــش قیمت خــوراک و لوازم جانبی
مــورد نیــاز آبــزی پــروری را از مهمتریــن
مشــکالت این بخــش در اســتان مرکزی
دانســت و گفــت :ســاالنه یک میلیــون و
 500هزار قطعه ماهیان زینتی در اســتان
مرکزی تولید میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :تخم بچــه ماهیان
زینتــی از کشــورهای تایلنــد ،اندونــزی
ومالــزی بــه اســتان وارد و بیشــتر ایــن
ماهیها در شهرســتان محــات پرورش

داده میشــوند .اســتان مرکــزی بــا تولید
ایــن میزان ماهــی زینتی رتبه نخســت را
در ایــن حــوزه به خــود اختصــاص داده و
عمــده ایــن آبزیــان زینتی به کشــورهای
افغانســتان و عــراق صــادر میشــود.
53مــورد بازدیــد نظــارت بهداشــتی
و یکهــزار و  447مــورد نمونهبــرداری
تصادفی برای مقابله با شیوع بیماری در
بین واحدهای آبزی پروری اســتان انجام
شــده و نتیجه پایشهای امسال از سطح

واحدهای آبزی پروری اســتان ،موردی از
بیماریهای ویروســی از جمله ســندروم
خونریزی دهنده در این واحدها را نشــان
نــداده اســت .جانمحمــدی ادامــه داد:
بــرای جلوگیری از بروز و شــیوع احتمالی
بیماریهــای ویروســی در واحدهــای
آبزیپروری اســتان ،تخم ماهــی وارداتی
به مــدت  21روز قرنطینه و پــس از انجام
آزمایــش ویروســی و نبود بیمــاری اجازه
فروش صادر میشود.

گروه ایران زمین /ســازمان هواشناسی از تداوم وزش باد شدید
در  4اســتان تــا امروز (دوشــنبه) خبــر داد.بر این اســاس ،امروز،
خبــــر
وزش بــاد شــدید و خیزش گرد و خاک در اســتانهای خراســان
جنوبی ،کرمان ،سیســتان و بلوچستان و شرق هرمزگان حاکم خواهد بود که توصیه
میشــود ،تمهیــدات الزم بــرای کاهــش اثــرات مخــرب گردوخاک بــه خصوص در
سالمت و بهداشت مردم و حمل ونقل جادهای بهکار گرفته شود.
در همیــن حــال ،دیــروز (یکشــنبه) مدارس گیــان به دلیــل بارندگی شــدید و رگبار
و مدارس شهرســتان های کرمان و فهرج در اســتان کرمان و هیرمند در سیســتان و
بلوچســتان به علت آالیندگی شــدید ،تعطیل شــد« .رضــا جزینــی زاده» ،مدیرکل
حفاظت محیط زیســت اســتان کرمان هم در این ارتباط با اشــاره به تشــکیل ســتاد
بحــران در اســتانداری کرمان ،تصریح کرد :شــاخص کیفی هــوا در کرمان در مرحله
خطرنــاک قرار دارد« .امین باقــری» ،فرماندار ریگان هم گفت :افزایش آلودگی هوا
بر اثر گرد و غبار بیش از حد مجاز که از بامداد دیروز (یکشنبه ) در این شهرستان آغاز
شده  30نفر را راهی مراکز درمانی کرده است .

