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هیچدستگاهیحققطعیحاملهایانرژی
صنایع را  در فارس  ندارد

شــیراز -اســتاندار فارس گفت :بــدون اطالعرســانی به اســتاندار و اجازه
از وی ،هیــچ ادارهای امــکان قطــع حاملهــای انــرژی صنایع در اســتان
فــارس را نــدارد .محمدهــادی ایمانیــه در شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخش خصوصی بیان کرد :اســتانداری فارس حامی صنایع بوده و اجازه
نمیدهــد بــرق ،آب یا گاز صنایع بــدون اطالع و بدون اجازه قطع شــود.
عالیترین مقام دولت در اســتان فارس تأکید کرد :اتاق بازرگانی صنایع،
معــادن و کشــاورزی مرکــز اســتان دارای مراکــز پژوهــش اســت و بایــد با
احصا مشــکالت موجود زمینه برطرف کردن و راهکارهای برطرفســازی
مشکالت را ارائه دهد.

پرداخت ۸۸درصدمطالباتچایکارانشمالکشور

رشــت  -رئیس ســازمان چای کشــور با اشــاره به پرداخــت  ۶۱۷میلیارد
تومــان از مطالبــات چایــکاران گفــت :ایــن مبلــغ معــادل  ۸۸درصــد
مطالبات چایکاران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،حبیب جهانســاز با اشــاره به اینکه از
ابتدای اردیبهشــت امســال تا کنون بیش از  ۸۲هزار تن برگ ســبز چای
خریداری شــده اســت ،اظهار کرد :ارزش اقتصــادی برگهای خریداری
شده بیش از  ۶۹۹میلیارد تومان است.
وی بــا بیــان اینکــه  ۵۴هــزار و  ۴۷۸تــن معــادل  ۶۴درصــد برگهــای
خریــداری شــده از نــوع درجــه یک هســتند ،افــزود :پرداخــت مطالبات
چایــکاران از دغدغههــای دولــت بــوده و در اولویت برنامهها قــرار دارد،
 ۸۸درصــد مطالبــات چایکاران پرداخت شــده و تالش میشــود مابقی
مطالبات نیز به حســاب آنها واریز شــود .وی با اشــاره به قرارداد بیش از
 ۱۶۰کارخانه چایســازی برای خرید برگهای سبز چای افزود :تا به امروز
 ۱۸هزار و  ۵۵۰تن چای خشک تولید شده است.

ایران در ایران

مدارساردبیلرتبهبندیمیشوند

اردبیل -اســتاندار اردبیل گفت :مدارس استان اردبیل در سال تحصیلی
پیشرو رتبهبندی شده و در  ۱۰پایه درجه آنها مشخص میشود.
به گزارش مهر ،ســید حامد عاملی در جلســه شــورای آموزش و پرورش
اســتان اردبیــل اظهــار کرد :وضعیــت آموزش و پــرورش اســتان اردبیل
افتضاح و رو به افول است و با تداوم این وضعیت هیچ امیدی به آینده
وجــود نــدارد .وی تصریــح کــرد :با ایــن وضعیت ســال به ســال از لحاظ
منابع انسانی فقیرتر میشویم و بهتر است با راهکارهای مناسب جلوی
این وضعیت وخیم و رو به افول را گرفته و زمینه تغییر و تحول اساســی
را در نظام آموزش و پرورش فراهم کنیم.
اســتاندار اردبیــل به وضعیت کنکور اســتان اشــاره کرد و گفــت ۲۶ :هزار
داوطلب کنکور داشتیم که  ۲هزار و  ۶۰۰نفر از آنها پذیرفته شدند که ۵/۹
درصد قبولشــدگان را شــامل میشــود .عاملی افزود :در سال تحصیلی
پیــشرو بایــد افزایــش  ۱۰درصدی را در ایــن حوزه هدفگــذاری کنیم تا
با یــک حرکت جمعــی و برنامهریزی درســت بتوانیــم  ۲۰درصد قبولی
داوطلبان کنکور را در دانشــگاههای مختلف شــاهد باشــیم .وی ضرورت
برنامهریــزی آموزش و پــرورش را با رویکرد برگــزاری کالسهای کنکور،
تقویتی ،تهیه و توزیع جزوات ،کتابها و سایر اقدامات مؤثر برای ارتقای
جایگاه اســتان در کنکور یادآور شــد و خاطرنشان کرد :وضعیت اسفناکی
در کشور در رتبهبندی کنکور داریم که جایگاه بیستوپنجم این استان در
قبولیهای کنکور قابل قبول نیســت .عاملی در بخش دیگری از ســخنان
خــود اضافه کــرد :در کنــار ارتقای وضعیت اســتان در کنکــور ،در نمرات
نهایــی نیــز باید به نحــوی عمل کنیــم تا برای ســال تحصیلــی آینده در
دروس مختلــف افزایــش  ۲نمرهای مورد توجه قــرار گیرد .وی بیان کرد:
بــه هیچ وجه میانگین نمرات نهایی دانشآموزان پایه دوازدهم اســتان
قابل قبول نیســت و بهتر اســت کیفیت آموزشی بویژه دروس تخصصی
را ارتقــا دهیم .عاملی در ادامه ســخنان خود اظهــار کرد :از لحاظ فضای
آموزشــی نیــز در برخــی از شهرســتانها وضعیــت مطلوبی را مشــاهده
نمیکنیــم که در شــهر اردبیــل به ازای هر دانشآمــوز  ۲مترمربع فضای
آموزشی قابل قبول نبوده و در حقیقت یک شرایط نگرانکننده است.
وی تصریح کرد :در ســطح کشور ســرانه فضای دانشآموزی  ۶مترمربع
به ازای هر دانشآموز اســت که این ســرانه در [ســطح] اســتان  ۴.۲دهم
مترمربع و در شهر اردبیل این رقم کمتر از  ۲مترمربع است.
عاملــی گفــت :بــرای ســال تحصیلــی آینــده باید نوســازی مــدارس را با
افزایــش  ۲مترمربعی به ازای هر دانشآموز هدفگذاری کنیم تا در این
بخش نیز کمبودها و کاستیها برطرف شود.

حمیرا حیدریان

خبرنگار

اســتان خوزســتان بهعنــوان قطــب
کشاورزی کشور ساالنه حدود ۱۸میلیون
تــن محصــول کشــاورزی تولیــد میکند
کــه بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود
و در صــورت اســتفاده از فناوریهــای
روز امــکان رســاندن ایــن میــزان به ۵۰
میلیــون تــن در ســال نیــز وجــود دارد.
تــاالب شــادگان بهعنــوان یــک گنجینه
ارزشــمند ،قابلیتهای زیست محیطی
و اقتصــادی زیــادی بــرای توســعه
کشــاورزی پایــدار در اســتان خوزســتان
دارد .این تــاالب بهعنوان فرصتی برای
اشــتغال دامداران ،کشاورزان و شاغالن
در شیالت محسوب میشود .در صورت
تأمیــن حقابــه ایــن تــاالب میتــوان
منافــع اقتصــادی بیشــتری را بــرای
جوامــع محلــی تأمیــن کــرد .مدیریــت
چــرای دام ،حفــظ کاربــری زمینهــای
کشاورزی ،اطالعرسانی به بهرهبرداران
محلــی ،اجرای طرحهــای آب و خاک و
آموزش از اقدامهای مهم در جلوگیری
از تخریــب و فرســایش خــاک در ایــن
منطقــه اســت که همــه این اهــداف در
طرح احیای تاالب شــادگان با محوریت
کشاورزی حفاظتی و پایدار تدوین شده
است.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی
ســازمان جهاد کشــاورزی خوزســتان در
توگــو با «ایران» با بیان اینکه عمده
گف 
کشــتهای باالدســت تــاالب شــادگان
بهصورت زراعی اســت گفت :کشاورزی
حفاظتــی در ایــن حــوزه در دســتور کار
قــرار گرفته که تأثیر بســزایی در افزایش
بهــرهوری آب دارد .با کشــت جایگزین
به جای کشــتهای آببر در این حوزه،
معیشــت کشــاورزان تأمیــن خواهــد
شــد .ازاین رو فــروش حجمی آب برای
مصرف بهینه در روســتاهای پایلوت در
نظر گرفته میشود.
تورج نوروزی ،کشاورزی حفاظتی در
دراز مدت را یکی از راههای حفظ منابع
خــاک و آب و جلوگیــری از فرســایش و
کاهــش مــواد آلــی خــاک عنوان کــرد و
اظهار داشــت :حــوزه تــاالب از نخیالت
تا ســد مارون در برنامه توســعه کشــت
کشــاورزی تاالب شــادگان قــرار دارد .در
طرح توســعه کشــاورزی پایدار شادگان

نیم نگاه

همدان  -اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه ســتاد تســهیل و رفع موانع
تولید اســتان همدان از واحدهای تولیدی حمایت کامل دارد ،گفت :این
ســتاد در راســتای حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مســائل و مشکالت
صنایع و طرحهای تولیدی تشکیل شده است.
«علیرضــا قاســمی فرزاد» روز سهشــنبه در جلســه ســتاد تســهیل و رفع
موانع تولید اســتان همدان اظهار داشت :کمک به رفع مشکالت صنایع
تولیدی در راســتای توســعه و رشد اقتصادی کشــور مهمترین مأموریت
مدیران اجرایی کشــور اســت .وی خاطرنشــان کرد :شــرکتهای تولیدی
با اشــتغالزایی باال که بواســطه شــیوع ویــروس کرونا یا تحریمها آســیب
دیدهاند پس از بررســی دقیق مورد حمایت ستاد تسهیل قرار میگیرند.
اســتاندار همدان ،تشــکیل کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید در اســتان
را از برنامههــای اقتصادی دولت بــرای خارج کردن واحدهای تولیدی از
رکود و حل مشکالت آنها در بخشهای مختلف دانست و افزود :در این
جلســه به مشــکالت چهار واحد تولیدی پرداختــه و تصمیمات مقتضی
مطابق قانون برای ادامه فعالیت آنها گرفته شد.

کشاورزی پایدار در  8شهرستان خوزستان رونق میگیرد
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از توسعه محصوالت کمآببر تا حفاظت از تاالب شادگان

گرد و خاک عراق در راه خوزستان

اهواز  -اداره کل هواشناســی خوزســتان در اطالعیهای نسبت به افزایش
رطوبــت ،رگبــار ،رعد و برق و گــرد و خاک در برخی مناطق خوزســتان تا
اواسط هفته آینده هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
«محمد ســبزهزاری» مدیرکل هواشناســی خوزســتان به ایســنا گفت :روز
گذشــته بهدلیــل وزش بادهــای متوســط از عــراق ،نفــوذ گــرد و خاک به
مناطق غربی ،جنوبغربی و مرکزی استان خوزستان آغازشد.
وی افزود :از امروز پنجشــنبه تا روز دوشــنبه هفته آینده جریانات جنوبی
سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی ،غربی و مرکزی استان
خوزســتان خواهد شد.وی تصریح کرد :هر چند روز گذشته دما در برخی
مناطــق خوزســتان از  50درجه ســانتیگراد فراتــر رفت اما تــا اوایل هفته
آینده روند کاهش یک تا دو درجهای دما در اغلب نقاط استان پیشبینی
میشــود .به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان در روزچهارشنبه شوش
با  ۵۰,۸و ایذه با  ۲۶,۴درجه ســانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین
نقــاط اســتان خوزســتان بودهاند .در ایــن روز همچنین تغییــرات دمایی
اهواز بین  ۵۰,۷و  ۳۱,۱درجه سانتیگراد بوده است .در همین حال میزان
غلظت گرد و غبار در آبادان و خرمشهر روز چهارشنبه به بیش از  ۹برابر
حــد مجاز رســید .ســبزهزاری گفــت :از روز جمعه بهدلیل شــاخصهای
بــاالی ناپایــداری ،احتمال رگبــار و رعد و بــرق در مناطق شمالشــرقی،
شرقی و جنوبشرقی استان وجود دارد.
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ëëبا توجه به شــرایط خشکسالی موجود در استان خوزســتان ،مدیریت بهرهوری از آب ،شاه کلید توسعه کشاورزی
پایدار اســت که پروژه احیای تاالب ،مبتنی بر این محور اســت و در این طرح اقداماتی شامل حفاظت از تاالب از
جمله رعایت اصول تغذیه گیاهی ،مبارزه تلفیقی با عوامل زیان رســان مــزارع مانند آفات ،بیماریها و علفهای
هرز ،فعالیتهای بهزراعی و بهنژادی انجام می شود

 8شهرســتان ایــن اســتان بــرای کشــت
در نظر گرفته شــدهاند کــه در آن الگوی
کشت محصوالتی مانند ذرت علوفهای
و ...که متداول هســتند و نیاز آبی زیادی
را ندارند انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه در الگوی کشت
و تدوین برنامه کشــاورزی ،بحث توجیه
و اقناعســازی کشــاورزان حائــز اهمیت
اســت ،خاطرنشــان کــرد :در تدویــن
ایــن طرح چه در کشــت زمســتانه و چه
تابســتانه بایــد مدیریــت رودخانههــا
انجــام شــود تــا بتوانیم تــا حــدودی به
ســمت کشــت حفاظتی گام برداریم تا
بهبود خاک را داشته و مصرف آب را به
حداقل برسانیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای
طــرح آبخیــزداری و احیــای آبخوانهــا
میتوانــد در کنترل ســیالبها و هدایت
آن بهعنــوان یــک چشمهســار در بهبود
اراضــی کشــاورزی مؤثــر باشــد ،بیــان
داشــت :اجــرای طــرح توســعه پایــدار
کشاورزی تاالب شادگان در حال حاضر
در چنــد روســتا در حال انجام اســت که
به مرور در دیگر شــهرها در ســالجاری
یشود.
اجرایی م 

ëëتوســعه کشــاورزی پایدار در 16روستا
در حوضه آبخیز تاالب شادگان
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
خوزســتان نیــز در ایــن خصــوص بــا
بیــان اینکــه تــاالب شــادگان یکــی از
کمنظیرتریــن تاالبهــای کشــور در
حوضــه آبــی اســت ،گفــت :ایــن تاالب
شامل سه بخش آب شیرین ،لب شور و
شــور است .آب شیرین ،در شمالیترین
قســمت آن و در محــل ورود رودخانــه
جراحــی به تــاالب قرار دارد کــه این امر
باعــث ایجــاد تنوع زیســتی بســیار غنی
و بــاال از نظــر جوامــع جانــوری و گیاهی
ب شده است.
تاال 
خدارحــم امیــریزاده با بیــان اینکه
تاالب شادگان از نظر بینالمللی ،محلی
و منطقهای از اهمیــت باالیی برخوردار
اســت و بایــد در راســتای محافظــت از
آن برنامهریزیهــای الزم انجــام شــود،
افــزود :براســاس موافقتنامــهای کــه در
مهرمــاه ســال ۱۴۰۰بین ســازمان جهاد
کشــاورزی خوزســتان و معاونت محیط
زیســت دریایــی و تاالبهــای کشــور
منعقد شــد ،یــک برنامه و نقشــه راهی
برای احیای تاالب شــادگان تبیین شــد.

این موافقتنامه تا سال  ۱۴۰۳ادامه دارد
و پیــرو ایــن موافقتنامــه ،آنچــه در ایــن
طرح برعهده مجموعه جهاد کشاورزی
اســتان نهــاده شــده ،بحــث توســعه
کشــاورزی پایدار اســت که ایــن موضوع
از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و از
مهمترین وظایف سازمان نیز است.
وی در خصــوص هــدف اجــرای
ایــن طــرح اظهارداشــت :هــدف از این
موافقتنامــه اقــدام مشــترک بــرای
پایدارســازی و ترویــج دســتاوردهای
حفاظــت از تاالبهای ایــران در حوضه
آبخیز تاالب بینالمللی شادگان است.
در ایــن زمینــه بــرای تــاالب شــادگان
کــه حوضــه آبخیــز مــارون و جراحــی
بــه طــور عمــده آن را تغذیــه میکنند،
 ۶پایلــوت طراحــی کردیــم کــه شــامل
دو روســتا در شهرســتان بهبهــان ،یــک
روســتا در شهرســتان امیدیــه ،یــک
روســتا در شهرستان رامشــیر و دو روستا
در شهرســتان شــادگان میشــود؛ ایــن
پایلوتها در راســتای توســعه کشاورزی
پایدار در تاالب شادگان تعیین شدهاند.
ایــن پــروژه کامالً بــه صورت مشــارکتی
اســت ،یعنــی جوامــع کشــاورزی کــه به

 ۳۵۰۰پرونده ساختوساز غیرمجاز در کمیسیون ماده  ۹۹در حال بررسی است

شناسایی  ۲۳هزار «باغ ویال» در حریم مشهد
ایران زمین  54 -سال پیش وضعیت
دشــت مشــهد از نظــر ســفرههای آ 
ب
زیرزمینــی و آســیبپذیری در برابــر
خشکســالی ،پرمخاطره و از ســال ۱۳۴۷
بهعنوان دشــت ممنوعه اعالم شــد ،اما
این هشــدار مانع حفر چاه و برداشــت از
سفرههای آب زیرزمینی در این کالنشهر
نشد ،بهطوری که هماینک دشت مشهد
ساالنه با بیش از  ۱۰۰میلیون مترمکعب
کســری مخــزن ،یکــی از بحرانیتریــن
آبخوانهای کشــور را به خود اختصاص
داده است.هماکنون  ٩٩درصد مساحت
مشــهد در شرایط خشکسالی شدید قرار
دارد و بحران کمآبی از چالشهای پیش
روی این کالنشــهر اســت و  ۹۰روســتا در
شهرســتان مشــهد بــا تنش آبــی مواجه
هستند.

تصاویر هوایی از حریم شــهر مشــهد
نشــان از آن دارد کــه  ۲۳هــزار بــاغ ویــا
در پهنــه  ۸۶هــزار هکتــاری حریــم ایــن
کالنشــهر وجود دارد که اغلب بهصورت
غیرقانونی سربرآورده و برای اغلب آنها
نیز اســتخرهای بزرگی ســاخته شــده که
عمق آنها با آب آشــامیدنی روســتاییان
انباشــته میشــود.مدیر پروژه هماهنگی
حریم شــهر مشــهد به ایرنا ،گفته است:
براســاس نقشــههای تولیــدی در ســال
 ،۱۳۹۹تعــداد  ۲۳هزار باغویال در حریم
مشــهد شناســایی شــده کــه اغلــب آنها
غیرمجاز اســت و البته این تعــداد ،جدا
از بــاغ ویالهایــی اســت کــه در نواحیای
مانند طرقبه ،شــاندیز و گلمکان ساخته
شده است.کامران وثوق رضوی افزود :بر
اساس قانون موجود ،تنها ایجاد باغهای

صنعتــی با گســتره بیــش از پنــج هکتار
در حریــم مشــهد مجاز اســت و باغهای
تفریحــی و باغویالهــا در این تعریف جا
نمیگیــرد.وی اضافه کرد :بــاغ ویالهای
تفریحــی و غیرمجــاز اغلــب در مناطــق
بایر شــکل گرفتــه و نیازمند آب هســتند
کــه البتــه ایــن باغویالها الگوی کشــت و
محصول صنعتــی ندارند و عالو ه بر آب
بــری ،بــرای باغهــای صنعتی اطــراف،
تولید آفات میکنند.
وثــوق اضافــه کــرد :البتــه همــه ایــن
باغویالهــا از انشــعاب غیرمجــاز بــرای
تأمین آب اســتفاده نمیکننــد و مالکان
برخــی از آنها برای رفع نیاز باغ خود آب
میخرنــد ،امــا باید دانســت کــه قیمت
فروش آب نیز واقعی نیست.
مدیــر پــروژه هماهنگی حریم شــهر

استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد
آغاز خط انتقال آب دریای عمان به زاهدان از ۴جبهه
مشــهد ادامه داد :در ابتدای امسال نرخ
معمــول برای خریــد  ۳۰هــزار لیتر آب
حدود  2تــا 3میلیون تومان بــود ،ولی از
آنجایی که باغویالها در بســترهای شنی
شکل میگیرند ،آب مصرفی خیلی زود
تبخیــر شــده و ســفرههای آبــی را تغذیه
نمیکنــد .مدیر پــروژه هماهنگی حریم
شــهر مشهد وضعیت ســفرههای آبی را
بســیار نگرانکننده خواند و خاطرنشــان
کرد :در  ۲۰ســال گذشته با حفر چاههای
 ۱۵متری در غرب شــهر مشــهد ،میشد
بــه آب رســید امــا هماینــک عمــق این
چاهها به  ۳۰۰متر رســیده است و قطعاً
بایــد جلــوی هدررفــت این مایــه حیات
را گرفــت و ضــروری اســت کــه آب برای
استفادههای غیرصنعتی ارزش و قیمت
واقعی خود را داشته باشد.

وعده شهرداری برای حملونقل عمومی ارزان در مناطق حاشیهای مشهد

 20خط اتوبوس صد تومانی تا پایان سال در مشهد افتتاح میشود
شیما جهانبخش

خبرنگار

شــش ماه پیش بود که شــهردار مشــهد
وعده داد با توجــه به بهای  1000تومانی
بلیــت اتوبوسهــای شــهری و دشــواری
پرداخت این مبلغ برای حاشیهنشــینان
و اقشار کم درآمد ،قیمت بلیت اتوبوس
برای برخی مناطق یا رایگان میشــود یا
تخفیف قابل توجه تــا  90درصد خواهد
داشت.حاال پس از گذشت  ۶ماه شهردار
مشــهد از افتتــاح یــک خط با بهــای ۱۰۰
تومــان در حاشــیه شــهر مشــهد خبــر
داده اســت .خط منطقه روســتای قرقی
(شــهرک مهرگان) از مناطق حاشــیهای
مشهد که بلیت اتوبوس آن صد تومانی
شده است.
عبــداهلل ارجایی در تاریــخ  ۲۹تیر ماه
در مراســم افتتــاح پنج پروژه شــهری در
مــورد ایــن طرح اظهــار کــرد :اولین خط
بــه شــماره  ۴۳۱بهصــورت رســمی کار
خود را با بهای خدمــات  ۱۰۰تومان آغاز
کرد .این عدد تا پایان امســال به  ۲۰خط

خواهد رســید و تا ســال آینده تعداد این
خطــوط افزایش پیــدا میکند .بــا وجود
اینکه نرخ بلیت اتوبوس در مشهد کمتر
از  ۱۵درصــد بهــای تمام شــده خدمات
اســت ،در نظر داریم تعدادی از خطوط
اتوبوسرانی حاشیه شهر را با نرخ نزدیک
به رایگان در اختیار مردم قرار دهیم.
خــط  ۴۳۱در منطقه قرقی(شــهرک
مهــرگان) ایجــاد شــده و آن طــور کــه
مســئوالن اعــام کردهانــد« :تــا پیــش از
ایجــاد خــط  ،۴۳۱ســاکنان محلــه قرقی
بایــد تــا انتهــای شــهرک مهــرگان پیاده
میآمدنــد و از آنجــا بــا اســتفاده از خط
 ۴۴و پرداخــت کرایه کامــل تا انتهای پل
رسالت و از آنجا با پرداخت کرایه مجدد
به هسته مرکزی شهر میآمدند .با ایجاد
خــط  ۴۳۱در معابــری کــه در گذشــته
تحت پوشــش خطوط اتوبوسرانی نبوده
ســرویسدهی انجام شــده و شهروندان
مشمول تخفیف  ۹۰درصدی شدهاند».
افتتــاح ایــن خــط البتــه بــا انتقاداتی
هــم همراه بوده اســت .کم بودن مســیر

ایــن خــط و اختصــاص تنها دو دســتگاه
مینیبــوس بــه ایــن خــط از جملــه
انتقاداتــی اســت کــه در رابطــه بــا ایــن
موضوع مطرح شده است .این انتقادات
تــا مرحلــه متهــم کــردن شــهرداری بــه
انجــام کار تبلیغاتی و غیــر کاربردی هم
پیش رفته است ،چراکه با توجه به حجم
بــاالی تقاضــا ،اختصــاص دو دســتگاه
اتوبــوس بــرای جابهجایــی روزانه مردم
قطعاً کافی نیست.
«علی اصغر نیشابوری» ،مدیرعامل
ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری مشهد
دربــاره جزئیــات راهانــدازی خطــوط
اتوبوس شــهری بــا بهای خدمــات صد

توســعه کشــاورزی پایــدار عالقهمنــد
هســتند ،بــه صــورت داوطلبانــه بــا
بخشهای دولتی و غیردولتی همکاری
خواهند داشــت و از بین این کشاورزان،
کشــاورزانی انتخــاب میشــوند تا پایش
مزارع را انجام دهند.
وی با اشــاره بــه اینکه طرح توســعه
کشــاورزی یــک طــرح مشــترک بیــن
دولت جمهوری اســامی ایران و کشــور
ژاپن است ،یادآورشــد :منابع مالی این
طرح ،از ســوی برنام ه توســعه ســازمان
ملــل متحــد در قالب طــرح حفاظت از
تاالبهــای ایــران بــه کشــور اختصاص
یافتــه اســت .منابــع مالــی ایــن طــرح
وارد بخشهــای دولتــی نمیشــود و
شــرکتهای فنی مهندسی که در قالب
بخشهای غیردولتــی ،بازوهای اجرای
کار بــرای بخشهــای دولتــی هســتند،
پــس از امضــای موافقتنامه با ســازمان
جهاد کشــاورزی ،یــک تفاهمنامه نیز از
ســوی معاونت محیط زیست دریایی و
تاالبهای سازمان محیط زیست کشور
بــا شــرکتهای فنی مهندســی مســتقر
در داخل اســتان منعقد میشــود تا این
منابع مالی بین آنها رد و بدل شود.
این مسئول در خصوص حوضههای
آبخیــز مــارون و جراحــی بیــان کــرد :با
در نظــر گرفتــن اکوسیســتم موجــود در
حوضههــای مــارون و جراحــی کــه بــه
عنوان مراکز و قطب کشــاورزی هســتند
و با توجه به شــرایط خشکسالی موجود
کــه در  ۵۰تــا  ۶۰ســال اخیــر بیســابقه
بــوده ،بایــد برنامههایــی بــرای افزایش
ی انجام شــود .بنابراین در این
تــابآور 
راستا باید برنامههایی داشته باشیم که
در برگیرنده پایداری اقتصادی و توسعه
روســتاها باشــند تــا مســائل اجتماعی،
محیطزیســتی و پیامدهای ناگــوار بر اثر
ایــن خشکســالی در بخــش کشــاورزی
رخ ندهــد .ایــن برنامههــا را بــه گونهای
تنظیم میکنیم کــه مدیریت بهرهوری
آب در بخــش کشــاورزی در آنهــا وجود
دارد .وی اظهار کرد :با توجه به شــرایط
خشکســالی موجود در استان ،مدیریت
بهــرهوری از آب ،شــاهکلید توســعه
کشــاورزی پایدار اســت که پروژه احیای
تــاالب ،مبتنی بر این محور اســت و این
طرح اقداماتی شامل حفاظت از تاالب
از جملــه رعایت اصــول تغذیه گیاهی،

مبــارزه تلفیقــی بــا عوامــل زیانرســان
مــزارع ماننــد آفــات ،بیماریهــا و
علفهــای هرز ،فعالیتهــای بهزراعی
و بهنــژادی ،توجــه ویــژه بــه مالحظات
محیطزیستی و جلوگیری از آتشسوزی
بقایای گیاهی مزارع میشود.
وی در خصوص گسترش گردشگری
کشــاورزی در حوضــه تــاالب شــادگان
اظهــار کرد :با وجــود محصوالت متنوع
شــامل نخیــات ،دامهــای ارزشــمند
گاومیــش و ماهیهــا از جملــه کپــور،
حمری و بنی که بستر جذب گردشگری
کشاورزی را فراهم میکنند ،در مجموع
میتوانیم زمینههای دیگری از توریسم
یــا گردشــگری کشــاورزی را در حوضــه
تاالب شادگان گسترش دهیم.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
خوزســتان افــزود :ایــن پــروژه میتواند
دســتاوردهای توســعه کشــاورزی پایدار
را در مفهــوم عــام اجــرا کنــد .همچنین
در ایــن زمینــه از ابزارهــا و راهبردهــای
ترویجــی مثــل بازدیدهــای ترویجــی
اســتفاده خواهیــم کــرد و بــا توجــه بــه
شرایط خشکسالی ،الگوی کشت مبتنی
بــر محصــوالت کمآببــر پیادهســازی
خواهد شد.
امیــریزاده در خصــوص مــدت
زمــان اجــرای ایــن طــرح گفــت :بحث
افزایــش بهــرهوری آب تــا ســال ســوم
اجرا میشــود و ســعی میکنیــم تعداد
پایلوتهــا را افزایــش دهیــم تــا بــرای
کشــاورزان زمینههای تفکر به کشاورزی
پایــدار مهیا شــود و بتوانند بــا مدیریت
و در نظــر گرفتــن شــرایط خشکســالی،
تصمیمگیریهــای الزم برای کشــت در
مزرعه خود را داشــته باشــند .به عنوان
مثــال کشــت کنجــد کــه یــک محصول
کمآببــر اســت ،را بــه کشــاورزان
توصیــه میکنیــم تــا در مــزارع خــود
بکارنــد .همچنیــن در زمینــه نخیــات،
غــات و دانههای روغنی کشــت شــده،
برنامههای ویژهای داریم که هر دو مرکز
تحقیقــات و آموزش کشــاورزی و منابع
طبیعی اســتان خوزســتان و پژوهشکده
خرما و میوههای گرمســیری در راستای
ایــن پروژه همکاری و فعالیتهای الزم
را با بخــش اجرایی انجــام میدهند که
شامل نظارت ،سرکشیها و اندازهگیری
مقادیر آب مصرف شده میشود.

تومان گفت :از آنجایی که راهاندازی این
خطوط جزو تأکیدات شهردار مشهد و از
مصوبات شــورای شــهربوده ،اولین خط
صدتومانــی بــرای اهالــی شــهرکهای
قرقــی و مهــرگان بــا عنــوان خــط ۴۳۱
راهاندازی شده است.
وی بــا تأکیــد براینکــه ایــن خطــوط
تــا پایان ســال افزایــش خواهد داشــت،
افــزود :بــا ایجــاد ایــن خــط دسترســی
خوبی برای ســاکنان شــهرکهای قرقی
و مهــرگان ایجاد شــده و در همین مدت
محدود از راهاندازی خط ،شاهد افزایش
رضایتمنــدی و اســتقبال شــهروندان
ساکن در این محالت بودهایم.

زاهــدان  -اســتاندار سیســتان و بلوچســتان با اشــاره بــه اینکه طــرح جهاد
آبرسانی بزرگترین طرح آبرسانی تاریخ جمهوری اسالمی در استان است،
خاطرنشان کرد :خط انتقال آب دریای عمان از  4جبهه آغاز شده و آبگیر
نیز تحویل شده و هم اینک پیمانکار مشغول به کار است که امیدواریم در
صورت تأمین بودجه ظرف  4سال آب را به زاهدان برسانیم.
حســین مدرسخیابانــی در جمع خبرنــگاران در خصــوص پروژههای
بخش آب اســتان اظهار داشــت :بر اســاس مصوبه ســفر رئیسجمهور 10
حلقــه چاه حرمک که به تأمین کســری آب زاهدان کمک میکند حفاری،
تجهیــز و هــر  10حلقــه چاه بــه شــبکه آب زاهدان متصل شــده کــه میزان
آبگیری از این چاهها بستگی به کسری آب زاهدان دارد.
اســتاندار سیستان و بلوچستان با اشــاره به بارندگیهای اخیر در استان
گفــت :با توجه به آمار ارائه شــده بیــش از  200میلیــون مترمکعب آب به
ذخیره سدهای استان سیستان و بلوچستان اضافه شده است.
وی تصریــح کــرد :همچنیــن بر اســاس آمــار ارائه شــده از ســوی منابع
طبیعــی  400میلیــون مترمکعــب آب ناشــی از بــاران اخیــر بــه وســیله
سازههای آبخیزداری مورد استفاده قرار گرفته و مابقی آنکه حقابه منابع
طبیعی به شمار میرفت ،موجب سیراب شدن قنوات ،چاهها و همچنین
سفرههای آبهای زیرزمینی در سطح استان شد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت :از مجموع یکهزار و 751روستای
طــرح جهــاد آبرســانی تاکنــون  81روســتا بــه طــور کامل آبرســانی شــده و
برنامهریــزی الزم بــرای اســتفاده از منابــع آبــی جدیــد در دســتور کار قرار
گرفت .استاندار سیستان و بلوچستان افزود :تاکنون  3چاه ژرف حفر شده
اما آنچه اهمیت دارد این اســت که بتوانیم از این چاهها اســتفاده کنیم در
این راســتا یک آب شــیرینکن  100مترمکعبی نصب شــده که در ایام عید
فطــر و قربان آب آن در قالب بســتهبندی در بین نمازگــزاران اعیاد فطر و
قربان در بین مردم توزیع شد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر یــک مــدول آب شــیرینکن یــک هــزار
مترمکعبی در چاه ژرف  3در حال نصب اســت؛ همچنین خط انتقال آب
به طول  6کیلومتر تا اوایل شــهریورماه سالجاری نیز بهرهبرداری میشود
تا بتوانیم از محل چاه ژرف شماره  3روستاهای اطراف را آبرسانی کنیم.

