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ماهیخواران«باکالن» قربانی تور ماهیگیران شدند

عکس :ایرنا

 40بــال «باکالن» خــزری که برای خــوردن ماهی
وارد تور ماهیگیران در غرب مازندران شده بودند،
نتوانستند بموقع فرار کنند و جان خود را از دست
دادند .بهگزارش اداره محیط زیســت عباسآباد،
ایــن دومین گروه از باکالنهای خزری هســتند که
در یک ماهه گذشته در اتفاقی نادر با گرفتار شدن
در تور ماهیگیران تلف میشوند .چند هفته پیش
گروهــی از باکالن خزری در گیالن نیز بر اثر گرفتار
شدن در تور تلف شدند .باکالن و پلیکان 2 ،پرنده
ماهیخــوار ســاحل خزر هســتند که در ســالهای

اخیــر بــا کــم شــدن ماهــی در تــاالب میانکالــه و
خلیج گــرگان این پرندگان به ناچار برای صیادی
به ســاحل خزر پناه آوردند .با گســترده شــدن تور
ماهیگیری این پرنــدگان نیز همانند فوک خزری
ناخواســته با گرفتار شــدن در تور ماهیگیران تلف
میشــوند .سال گذشــته هم  3قالده فوک خزری
تنهــا پســتاندار دریای خــزر با گرفتار شــدن در تور
ماهیگیران تلف شدند« .کوروس ربیعی» ،رئیس
اداره حیات وحش محیط زیست مازندران مرگ
 40بــال باکالن خــزری در تور ماهیگیران شــرکت

پره در ساحل شهرســتان عباسآباد در غرب این
اســتان را مشــکوک خوانــد وســربریدن پرنــدگان
از ســوی صیــادان این شــرکت پــره ماهیگیــری را
علت شــک کارشناســان محیط زیســت به مرگ
باکالنهای داخل تور بیان کرد.
وی باکالنها را در زمره پرندگانی دانست که شکار
دســتهجمعی دارنــد و دلیل مــرگ  40بــال از این
پرنــدگان را در یــک بازه زمانی ناشــی از این عمل
شکار دستهجمعی بیان کرد و گفت :پرونده مرگ
این پرندگان مهاجر برای بررســی بیشتر در اختیار

دســتگاه قضایــی عباسآبــاد قرار گرفت .شــورای
عالــی محیط زیســت جریمه شــکار هر بــاکالن را
 200هــزار تومــان تصویب کــرد .در صورت مقصر
شناخته شدن این شــرکت پره ماهیگیری از سوی
دســتگاه قضا ،مالکان آن باید حداقل  80میلیون
ریــال بابت مرگ ایــن پرندگان جریمــه پرداخت
کنند .براســاس آمار برآوردی حــدود  10تا  15هزار
بال پرنده باکالن در حاشیه خزر در نزدیکی تاالب
میانکالــه اســکان دارند که بهدلیل کمبــود غذا در
تاالب ،ماهی خود را از خزر تأمین میکنند.

کشتار دام مولد ،عامل افزایش قیمت گوشت و شیر

معاون بهبود تولیدات داخلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :قیمت شیر افزایش پیدا نکرده بلکه به قیمت واقعی خود نزدیک شده است
پریسا ساداتعظیمی
خبرنگار

عکس :مهر

کارشناســان معتقدنــد ،علت افزایش قیمت شــیر
و دیگــر فرآوردههای آن کاهش تولید شــیر و کشــتار
بیرویه دامهای مولد توسط دامداران است .افزایش
قیمت شیر و دیگر فرآوردههای لبنی طی بازه زمانی
کوتاه همواره محل بحث و انتقاد بوده است .این در
حالی اســت که حــذف این ماده غذایی و مشــتقات
آن از سفره غذایی لطمه جبرانناپذیری به سالمت
مردم وارد خواهد کرد .در خراســان شمالی بهعنوان
یکی از قطبهای دامپروری کشور بیش از  3میلیون
واحد دامی نگهداری میشود ،اما به تازگی کشتار دام
مولد و کاهش جمعیت این دامها در اســتان تهدید
جدی برای افزایش قیمت گوشت و شیر شده است.
ëëکاهشتولیدشیر
«علــی اصغــر نیــک فرجــام» ،رئیــس اتحادیــه
توگو با «ایران»
دامداران خراســان شــمالی در گف 
اظهارداشت :کاهش تولید شیر از چند سال گذشته
اتفــاق افتاده کــه به علت قیمــت نهادههای دامی
بــوده که باال رفته اســت؛ دامدار هــم به علت اینکه
نمیتوانستخوراکدامشراتأمینکند،معترض
بود و در نهایت مجبور میشد دام خود را بفروشد و
شغلش را نیز تغییر دهد.
نیــک فرجــام بــا اشــاره بــه فــروش شــیر از ســوی
دامــداران ،گفــت :در حال حاضر دامدار ،شــیرخام
را بــه طور مســتقیم بــه مغــازهدار میفروشــد زیرا
مغازهدار شــیر را با قیمت باالتــر خریداری میکند
و پولــش را هــم به طور نقــد پرداخت میکنــد ،اما

کارخانه ،شــیر را با قیمت کمتر خریــداری میکند،
ضمن اینکه پولش را نیز با تأخیر میدهد ،از اینرو
فرآوردههــای دامی کارخانجات لبنــی کاهش پیدا
میکند و قیمت شیر هم باال میرود .با این حال وی
معتقد است که کاهش تولید شیر ازچند سال پیش
اتفاق افتاده و مربوط به شرایط کنونی نیست.
بهگفتــه وی هماکنــون شــیرخام با قیمــت کیلویی
 2هــزار و  100تــا  2هــزار و  250تومــان به مغــازهدار
از ســوی دامــدار فروخته میشــود ،امــا کارخانهدار
بــا قیمــت کیلویــی  2هــزار تــا  2هــزار و  100تومــان
خریداری میکند .بنابراین دامدار تمایلی به فروش
شیر به کارخانجات ندارد .اکثر دامداریهای استان
ســنتی اســت و در هر واحــد دامــداری  10تــا  15گاو
نگهداری میشــود ،امــا در گاوداریهای خصوصی
ممکن است تعداد گاوها بیشتر باشد.
ëëجهادکشاورزیتأمینکنندهخوراکدام
رئیــس اتحادیه دامداران خراســان شــمالی تأمین
خــوراک دام را از وظایف ســازمان جهاد کشــاورزی
بیان کرد و گفت :قیمت خوراک دام با قیمت شــیر
تولیدی یکی نیست و این خود منجر به گران شدن
قیمت شیر و فرآوردههای لبنی شده است .از طرفی
دیگــر ،انبار خــوراک دام اســتان هم مانند گذشــته
یشود.
تأمیننم 
ëëممنوعیتکشتارداممولدپربازده
نیک فرجــام به کشــتار دام مولد پربازده اشــاره کرد
و یادآور شــد :کشــتار دام مولد پربازده ممنوع اســت
البته کسی هم تمایلی به انجام این کار ندارد .با این
اوصاف تعداد دامهای مولد استان کاهش پیدا کرده
و دامــداران هم دیگر مانند گذشــته بنابه دالیل ذکر

شدهتمایلیبهنگهداریدامهایشانندارند.
وی بــاال رفتن قیمت دالر و مشــکالت کامیونداران
که باعث شــد چند روزی «جو» به دست دامداران
بــرای تغذیــه دام دیر برســد را یادآورشــد و افزود:
در مجموع این عوامل ،منجر به تلف شــدن دام و
متضرر شــدن دامدار میشــود و برخی از دامداران
هم برای جلوگیری از زیان بیشــتر ،گاوداری خود را
تعطیل و به تاالر تبدیل کردهاند.
ëëباال رفتن قیمت نهادههای دامی اتفاقی سراسری
است
درهمیــن حــال« ،علــی مبارکــی» ،معــاون بهبود
تولیدات داخلی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان
توگو با «ایران» باال رفتن قیمت
شمالی هم در گف 
نهادههای دامی را اتفاقی سراسری دانست وگفت:
ایــن موضوع تنها مختص این اســتان نیســت .وی
درخصوص افزایش قیمت شــیرمعتقد اســت که

قیمــت شــیر افزایش پیــدا نکــرده ،بلکه اکنــون به
قیمت واقعی خود نزدیک شده است.
ëëاجرایدوبارهطرحتوزیعشیربهصورتیارانهای
مبارکــی اجــرای دوباره طرح توزیع شــیر بهصورت
یارانهای که در گذشــته با قیمت مناسب در اختیار
خانوادههــا قــرار میگرفــت را پیشــنهاد داد تا هم
سرانه مصرف شیر باال برود و هم از افزایش قیمت
آن جلوگیری شــود .تولید شــیر در کشور  10میلیون
تــن اســت و این میــزان در خراســان شــمالی 157
هزار تن در ســال است .سرانه تولید شیر استان هم
 185کیلو است ،در حالی که در کشور 125کیلواست.
ایــن آمــار نشــان میدهــد ،ســرمایهگذاری خوبــی
در ایــن بخش در اســتان انجــام شــده و امیدواریم
خطوط تولید در این زمینه دوباره راهاندازی شــود.
وی متذکــر شــد :تولید شــیر در اســتان کاهش پیدا
نکرده تا حدی که به دیگر استانها از جمله گلستان

و خراسان رضوی هم صادر میشود.
ëëکنترلقیمتنهادههایدامیازسویدولت
معــاون بهبــود تولیــدات داخلــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه افزایش
قیمــت نهادههــای دامی ،گفــت :دولــت از ابتدای
امســال تــاش کــرده تــا قیمــت نهادههــای دامی
را کنتــرل کنــد و ثابت نگــهدارد .دولــت نهادههای
دامی را در فهرســت کاالهای اساســی با ارز  4هزار و
 200تومان قرار داد تا با این کار مانع افزایش قیمت
آن شــود و تحت کنتــرل خود درآورد .خوشــبختانه
بــا ورود دولــت بــه ایــن موضــوع ،قیمــت مصوب
نهادههــای دامــی مانند جــو ،یکهــزار و  200تومان
تعییــن شــد که تــا به دســت مصرفکننده برســد،
بیــن یکهــزار و  300تا یکهــزار و 340تومــان متغیر
خواهد بــود ،در حالی که قبالً قیمت جو تا یکهزار و
 700تومان هم خرید و فروش میشد.
ëëنقدینگیهابموقعپرداختنمیشود
معــاون بهبــود تولیــدات داخلــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی خراسان شــمالی درباره رقابت تولیدات
لبنــی اســتان بــا دیگــر برندهــا ،اظهــار داشــت:
صنایــع لبنی اســتان بهدلیــل اینکــه نقدینگیها را
بموقــع پرداخت نمیکنند با دیگــر برندهای لبنی
نمیتوانند رقابت داشته باشند .امیدواریم بتوانیم
بــا باال بــردن کیفیــت فرآوردههــای لبنی اســتان با
دیگر برندها رقابت داشته باشیم .هماکنون برخی
ارگانها مانند بیمارســتانها و دانشگاههای استان
ملــزم به تهیــه و خریــداری لبنیــات داخل اســتان
هستند تا از این طریق کمکی به کارخانجات لبنی و
دامداریها کرده باشیم.

بازدید رایزنان بازرگانی 7کشور
ازنمایشگاهصنایعقزوین

رایزنانبازرگانیسفارت 7کشوردرایرانازنمایشگاهتوانمندی
کـوتـــاه
واحدهای مســتقر در شهرکهای صنعتی قزوین در شهرک
ازایران
کاسپین در استان قزوین بازدید کردند .بهگزارش ایرنا ،در این
بازدیدرایزنانبازرگانیسفارتآلمان،بالروس،جمهوریآذربایجان،تاجیکستان،
عراق ،گرجســتان و پاکســتان با محصوالت و دستاوردهای شــرکتهای مستقر در
شهرکهای صنعتی استان قزوین آشنا شدند .این بازدید با هدف آشنایی رایزنان
بازرگانی کشورهای یاد شده با توانمندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای
صنعتی قزوین و با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی در این شهرکها انجام شد.
در نمایشــگاه دائمی محصــوالت و کاالهای صنایع کوچک و واحدهای شــهرکها
و نواحی صنعتی قزوین واقع در شــهرک کاســپین که از 2سال قبل راهاندازی شده،
بیشاز 200نمونهازتولیداتواحدهایمستقردرشهرکهایمختلفصنعتیاین
استانبهنمایشگذاشتهشدهاست.

کمبود  138مکان ورزشی در شهریار

شــهریار  -خبرنگار «ایران» شهرســتان 800هزار نفری شــهریار در اســتان تهران با
کمبود  138مکان ورزشــی مواجه اســت« .علیرضا صیفوری» رئیــس اداره ورزش
و جوانان شــهریار گفت :طبق برنامه ششــم توسعه ســرانه ورزشی هر فرد یک متر
مربعاستکهایناستاندارددراینشهرستان43سانتیمتراستواینمسألهباعث
کمبودسالنهایورزشیچندمنظوره،استادیومورزشی،زمینهایچمن،استخرو
باشگاههای خصوصی در شهریار شده است .وی با اشاره به اینکه شهریار با کمبود
 420هزارمترمربعمکانورزشیمواجهاست،افزود:برایساخت 138مکانورزشی
در این شهرســتان بــه  232میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم کــه امیدواریم با تالش
دســتگاههای متولی این اماکن ســاخته شــده و به سطح اســتاندارد نزدیک شویم.
رئیس اداره ورزش و جوانان شــهریار ادامه داد :متأسفانه در این شهرستان با توجه
به استعدادهای باالی جوانان ،ستاد ساماندهی و کمیتهای تخصصی برای جوانان
فعالنشده،بهطوریکهاینمنطقهحتییککارشناسرسمیحوزهجوانانندارد.
ëëدرســیزدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعــت اصفهان
 90شــرکت معتبر از اســتانهای اصفهان ،تهران ،ســمنان و
دو خط خبر آذربایجان شرقی و نمایندگان فروش محصوالت و خدمات
کشــورهای چیــن ،کره ،ترکیــه و آلمان محصــوالت خــود را در  197غرفه در محل
برگزاری نمایشگاههای بینالمللی این استان به نمایش گذاشتهاند.

«ëëفرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر گفت:بوستان
ساحلی مرجان بندر بوشهر به مناسبت روز جهانی خاک با شعار «پیش به سوی
رفع آلودگی خاک» پاکسازی شد.
«ëëفرید گلکار» ،مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها اظهارداشت:
در چند هفته آینده طرح باروری ابرها در برخی استانها برای نخستین بار با پهپاد
انجاممیشود.

«ëëســید علی شفیعی» مدیرکل ثبت احوال اســتان زنجان گفت :از ابتدای طرح
صدور کارت هوشمند ملی تاکنون برای  ۶۰۲هزار و  ۱۰۶فقره معادل  ۷۲.۷درصد
واجدان شرایط ،کارت ملی هوشمند صادر شده است.

«ëëشــهرام احمدی» مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری از
مهاجرت  ۹۰هزار پرنده به تاالبهای بینالمللی این استان خبر داد.

