
ميترا شهبازي

۸۰ درصد ناوگان حمل  و نقل عمومي فرسوده است 
 حركت گردشگري يزد 

روي تيغ حمل و نقل فرسوده
همين سال گذشته بود كه دو بار نام شهر تاريخي يزد جهاني شد. يك بار 
به واسطه برخورداري از آثار تاريخي متعدد در فهرست شهرهاي تاريخي 
يونسكو قرار گرفت و بار ديگر اين شهر از سوي بنياد جهاني انرژي در 
س�طح بين المللي به عنوان اولين ش�هر پايدار در تاريخ معرفي شد. 
درحالي كه با اين دو ثبت جهاني پيش بيني مي شود يزد همواره منتظر 
جمعيت بزرگي از گردشگران باش�د، اما هنوز پاي زيرساخت هاي آن 
مي لنگد. نمونه بارز آن هم همين فرسودگي ۸۰ درصدي ناوگان حمل و 
نقل عمومي است كه مانع رغبت گردشگران براي ورود به يزد شده است. 

    
يزد بعد از دو مورد ثبت جهاني در سال 96 هنوز به زيرساخت هاي استاندارد 
دست نيافته است. زيرساخت هايي که از اولين نيازهاي اصلي شهرهاي 
تاريخي به حس��اب مي آيند. از جمله اين کمبودها هم مي توان به نقص 
بزرگ حمل و نقل عمومي شهر يعني فرس��ودگي 80 درصدي ناوگان 
آن اشاره کرد. معضلي که مانع آس��ايش و راحتي گردشگران و به دنبال 
آن کاهش توريست پذيري استان مي شود. عالوه بر اين مردم استان هم 
همواره براي عبور و مرور خود با عديده اي از مشكالت مواجه هستند که 

يكي از آنها تنفس در هواي آلوده است. 
    سايه فرسودگي بر سر ناوگان اتوبوسراني

طي بررسي هاي انجام شده از سال 91 تاکنون دولت هيچ کمكي به نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي اس��تان نكرده اس��ت و همين مورد به گفته 
کارشناسان يكي از داليل عقب ماندگي و فرسودگي سيستم حمل و نقل 
استان به خصوص شهر گردشگرپذير يزد شده است. در اين خصوص رئيس 
سازمان حمل  و نقل بار و مسافر شهرداري يزد با تأييد مطالب فوق مي گويد: 
»سازمان اتوبوس راني يزد ۲6۳ دستگاه اتوبوس فعال درون شهري دارد، 
که اکنون 80 درصد اين ناوگان فرسوده است.« محمدرضا شفيعي با بيان 
اين که اتوبوس هاي مدل ۷۵ و 80 ديگر پاس��خگوي نياز شهري تاريخي 
نيستند، مي افزايد: »در سال 9۴ تنها پنج دس��تگاه و در سال 9۵ نيز پنج 
دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوس راني شهر يزد افزوده  شده که اين به هيچ 
 عنوان تأثيري در فرآيند نوس��ازي ناوگان حمل ونقل شهري يزد نداشته 
است.«  با  اين اوصاف بي دليل نيست که چرا بعد قرار گيري نام شهر يزد دو 
بار در ليست آثار تاريخي بين المللي؛ اتفاق بزرگي در راستاي گردشگري رخ 
نداده است. چراکه با اين شرايط حمل و نقلي، گردشگران ترجيح مي دهند 

اين سختي ها را تحمل نكنند و قدم به شهر تاريخي يزد نگذارند. 
    گردشگري با حمل و نقل فرسوده رونق نمي يابد

البته مشكل تنها به ناوگان حمل و نقل اتوبوس راني استان ختم نمي شود 
و معضل ديگر فرسودگي سيستم تاکسي راني استان است. رئيس سازمان 
حمل  و نقل بار و مسافر ش��هرداري يزد در اين باره مي گويد: »قريب به 
80درصد تاکسي هاي سطح شهر يزد نيز فرسوده  هستند.« شفيعي ادامه 
مي دهد: »در حال حاضر سامانه اي براي خريداري خودروهاي فرسوده 
در نظر گرفته شده است که متأسفانه با وجود پيگيري هاي متعدد هنوز 
باز نش��ده و همين موضوع روند نوس��ازي حمل ونقل استان را با مشكل 
مواجه کرده است.« در حال حاضر هزار و ۴01 دستگاه ميني بوس، هزار و 
8۷دستگاه تاکسي گردشي، ۲ هزار و ۳۳۴ دستگاه تاکسي خصوصي، هزار 
و ۴00 دستگاه سرويس مدارس، ۲ هزار و 680 دستگاه کاميون و کاميونت، 
180 وانت بار و ۲6۳ دستگاه اتوبوس در سطح شهر تردد دارند که 80 درصد 
آنها فرسوده هستند. عالوه بر اين مشكالت قرار بود خطوط بي.آر.تي هم 
براي اين شهر در نظر گرفته ش��ود که آن هم اکنون پشت درهاي بسته 
کمبود اعتبارات قرار گرفت. مشكلي که بيش از نبود منابع مالي به دليل 
عدم حمايت متوليان شكل گرفته است. با اين شرايط موجود و تكميل 
نبودن زيرساخت ها نبايد منتظر رونق گردشگري بود و تمام مشكالت اين 
حوزه را به گردن ميراث فرهنگي و نحوه اطالع رساني آن انداخت. درحال 
حاضر تمام بخش هاي استان بايد با همكاري و هماهنگي هم شرايط را براي 
رونق گردشگري فراهم کنند. از ابتدايي ترين نيازهاي شهري يزد هم همين 

بحث حمل و نقل عمومي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. 
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ايران از جمله موارد 
مثبت�ي اس�ت كه 
سبب شده تا با تنوعي از گل و گياه در اين كشور 
پهناور مواجه باشيم؛ مسئله اي كه موجب شده 
اس�ت بس�ياري از گونه هاي داخل�ي در خارج 
مشتريان بس�ياري داشته باش�ند و عماًل بازار 
خوبي در زمينه صادرات ايجاد كنند.  با اين وجود 
بي توجه�ي به حف�ظ و نگهداري برخ�ي از اين 
گونه هاي كمياب و بعضاً ناياب سبب شده تا برخي 
از آنها به صورت قاچاق يا قانوني براي تكثير به 
خارج فرستاده ش�وند؛موضوعي كه باعث شد 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس شوراي اسالمي از انتقال بخشي از ذخاير 
ژنتيكي گل هاي ايران به خارج ازكشور انتقاد كند 
و خواستار رسيدگي جدي به اين موضوع شود. 

    
زرشك، انار، گل محمدي، زعفران و پسته از جمله 
گياهان غذايي و دارويي به شمار مي روند که تنها 
در ايران و استان هايي همچون اصفهان، خراسان 
جنوبي، مرکزي، چهارمحال و بختياري، سمنان 
وکرمان با باالترين کيفيت توليد مي ش��وند. اين 
درحالي اس��ت که مقاومت اين گياهان به کم آبي 
و بعضاً ش��وري آب سبب ش��ده تا بتوان آنها را در 
بيشتر مناطق گرم و خشك کشور کاشت.  يكي از 
کارشناسان توسعه فناوري گياهان دارويي در اين 
خصوص مي گويد:»مقاومت ب��ه کم آبي و تحمل 
ش��وري آب موجب شده اس��ت برخي گياهان به 
راحتي در مناطق گرم و خشك کشور رشد و نمو پيدا 
کنند.« دکتر محمدحسن عصاره مي افزايد:»زرشك، 
انار، گل محمدي و زعفران ازجمله گياهان دارويي 
و غذايي به ش��مار مي روند که تنها در ايران کشت 
مي شوند و باالترين کيفيت را دارند.« وي با اشاره به 
ارزش اقتصادي اين گياهان ادامه مي دهد:»درحالي 
که صادرات خام گياهان دارويي  80 تا 100 ميليون 
دالر براي کشور درآمد ارزي دارد، ساير کشورها با 

تزريق فناوري به اين گياه��ان 6 تا ۷ ميليارد دالر 
ارزش افزوده کسب مي کنند.«

    تكرار داستان زعفران براي گل محمدي 
کيفيت باالي توليد برخي محصوالت کشاورزي 
در ايران از جمله داليلي اس��ت که س��بب ش��ده 
برخي از اين توليدات از رتبه بسيار بااليي در جهان 
برخوردار باشند؛ موضوعي که باعث شد برخي از 
اين گياهان به صورت قاچاق از کش��ور خارج و در 
بعضي کشورها توليد ش��ود.  رئيس هيئت مديره 
تعاوني توليدکنندگان موادغذاي��ي ايران در اين 
خصوص مي گوي��د:»در حالي که در س��ال هاي 
اخير کشورمان تنها توليدکننده زعفران در جهان 
بود، اما با انتقال پياز اين محص��ول باارزش عماًل 
انحصار آن از دست ايران خارج شد، به طوري که 
در حال حاضر افغانس��تان يكي از رقيبان جدي 
ايران است.« مهدي کريمي تفرشي مي افزايد:»با 
وجود اينكه طي س��اليان گذش��ته همواره ايران 
رتبه نخس��ت توليد زعفران جهان را  داش��ت، با 
خروج غيرقانوني پياز زعفران طي سال هاي اخير 

افغانس��تان براي سومين س��ال متوالي رتبه اول 
توليد جهان را به خود اختصاص داده است.« وي 
ادامه مي دهد:»بررسي ها نشان مي دهد اشتباهي 
که در زمين��ه بي توجهي به قاچاق پي��از زعفران 
مرتكب شديم امروز در حال تكرار شدن براي گل 
محمدي است، چراکه به تازگي متوجه شده ايم طي 
سال هاي اخير »گل محمدي« صادر نمي شد، بلكه 
عده اي اقدام به صادرات ريشه آن مي کردند که اين 
اقدامات در درازم��دت ضربه بزرگي به منافع ملي 
کشور مي زند.« درميان گياهان منحصربه فردي 
که در ايران خصوصاً مناطق گرم و خشك مي رويد 
بايد اشاره اي به گل محمدي کرد، چراکه عالوه بر 
اس��تفاده آن درصنعت غذايي و دارويي در توليد 
اس��انس عطر نيز کاربرد فراواني دارد و بسياري از 
کارخانجات عطر سازي مشهور جهان مشتريان اين 
محصول هستند.  کارشناس توسعه فناوري گياهان 
دارويي دراين خص��وص مي گويد:»گل محمدي 
از ديگر گونه هاي منحصر به فرد ايران اس��ت که 
اس��انس آن از گران ترين اس��انس هاي گياهي به 

شمار مي رود، به گونه اي که هر ليتر آن 18 هزار دالر 
معادل ۵۵ ميليون تومان به فروش مي رسد.« عصاره 
با اش��اره به اينكه در حال حاضر در اي��ران ۳0هزار 
هكتار گل محمدي کشت مي شود و رقيب ما کشور 
بلغارستان با ۲ هزار هكتار اقدام به کشت اين گياه 
مي کند،مي افزايد:»اين درحالي است گل محمدي 
از پ��ر مصرف ترين ترکيب��ات اساس��ي در صنايع 
عطر سازي جهان است و بس��ياري از کارخانجات 

عطر سازي خواستار اين محصول هستند.«
    انتقال ذخاير ژنتيكي گل  به خارج

منحصر به فرد بودن برخي  گونه هاي گياهي که 
از کيفيت بااليي نيز برخوردارند سبب شده است 
بسياري از س��ودجويان اقدام به قاچاق اين گونه 
از گياهان کنن��د و عماًل انحصار اي��ران را در اين 
زمينه از بين ببرند.  عضو کميسيون کشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي با 
انتقاد از انتقال بخشي از ذخاير ژنتيكي گل هاي 
ايران به خارج از کشور مي گويد:»ايران به لحاظ 
برخورداري از اقليم خش��ك و نيمه خش��ك از 
ظرفيت خوبي براي رويش بس��ياري از گل هاي 
زينتي خاص و گياهان دارويي برخوردار است.« 
علي ابراهيمي مي افزايد:»رويش گل هاي پرتوقع 
در حوزه منابع آبي در مناطق شمالي و گل هاي 
مقاوم به کم آبي در مناطق مرکزي و جنوبي کشور 
ازجمله مزيت هاي ايران در حوزه رويش گل است؛ 
موضوعي که بسياري از کش��ورها را براي دست 
يافتن به اين موضوع وسوسه مي کند.« نماينده 
مردم شازند با ابراز نگراني از انتقال بخشي از ذخاير 
ژنتيكي گل هايي که مختص ايران است به نقاط 
ديگر جهان که موجب تحت الشعاع قرار گرفتن 
بازار ايران در حوزه گل و گياه خواهد ش��د ادامه 
مي دهد: »بي توجهي به اين مهم ضمن به خطر 
انداختن انواع گونه هاي منحصر به فرد عمالً سبب 
از دست دادن بازارهاي منحصر به فرد در خارج 
خواهد شد و به شدت بر درآمد هاي ارزي ناشي از 

صادرات تأثير منفي خواهد گذاشت.«

  مركزي: فرماندار شهرستان فراهان از احداث شهرك صنعتي کفش در 
فراهان خبر داد. احمد سجادي، گفت: در همين راستا زميني به مساحت ۵ 
هزار مترمربع در روستاي فشك، زميني در شهرك اصناف و شهرك صنعتي 
فرمهين با امكانات الزم در اختيار فع��االن اين صنعت قرار خواهد گرفت 
تا صنعت کفش در شهرستان توس��عه و در نهايت فراهان به قطب توليد 
کفش کشور تبديل شود. در حال حاضر براساس آمار و ارقام، ۳0 درصد از 
صنعت کفش کشور متعلق به توليدکنندگان فراهاني است که اکثر آنها در 

شهرستان هاي پاکدشت و مازندران استان تهران فعاليت مي کنند. 
  اردبي�ل: مديرکل راه و شهرس��ازي اس��تان اردبي��ل گفت: طبق 
برنامه ريزي ها 90 کيلومتر مسافت اردبيل تا تهران با تكميل پروژه محور 
نير - ميانه کاهش مي يابد. محبوب حيدري افزود: اختصاص اعتبارات 
الزم و کافي با توجه به اهميت اجرايي پروژه امري الزم و ضروري است 
تا بتوانيم هر چه س��ريع تر اجراي اين پروژه را که جزو ش��اخص ترين 
پروژه هاي اجرايي کشور است را به اتمام رسانده و رشد و توسعه اقتصادي 

و تجاري منطقه را در آينده اي نزديك شاهد باشيم. 
  گلستان: وزير راه و شهرسازي در گرگان گفت: پروژه برقي کردن 
راه آهن اينچه برون به گرمسار به ارزش 1/۲ميليارد يورو به زودي آغاز 
مي شود. عباس آخوندي افزود: اين راه آهن يكي از اولين پروژه هاي ملي 
ايران است و کريدور شمال به مرکز را شكل داده است. زماني سرعت در 
راه آهن آنچنان اهميت نداشت. اکنون سرعت هاي باالي ۳00 کيلومتر 
در ساعت در حمل و نقل ريلي وجود دارد. اکنون تأمين مالي برقي کردن 
اين مسير انجام شده و قرار بر اين است که طي يك تا دو ماه آينده پروژه 

را به صورت رسمي آغاز کنيم. 
  س�منان: مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
سمنان گفت: طرح تابستانه اورژانس در 68 پايگاه اورژانس اين استان آغاز 
شده است. محمد اطهري افزود: دانشگاه علوم پزشكي استان در اين طرح 
با ۴8 آمبوالنس، ۲ اتوبوس آمبوالنس، ي��ك فروند بالگرد و ۲80 نيروي 
عملياتي در 68 پايگاه اورژانس به حالت آماده باش درآمده اند. به گفته وي 
شماري از آمبوالنس اورژانس در کنار جاده هاي استان سمنان با هدف ارائه 
هرچه بهتر خدمات، ايجاد آرامش و دسترسي سريع تر مسافران تابستاني 
به عوامل اورژانس مستقر مي شوند. حدود ۷0 درصد جاده هاي فرعي و 

صددرصد بزرگراه هاي استان زير پوشش خدمات اين طرح قرار دارد. 
  اصفهان: معاون فني اداره کل منابع طبيعي و آبخيز داري اس��تان با 
اشاره به اينكه بخش اعظمي از گرد و غبارهاي موجود در کالنشهر اصفهان 
ناشي از منطقه دشت سجزی است گفت: اين منطقه ۴0 هزار هكتار است 
که تاکنون 9 هزار هكتار آن نهال کاري و مالچ پاشي شده است. عبدالرضا 
مهاجري از طرح تثبيت بيابان ها در نقاط مختلف استان اشاره کرد و افزود: 
تا کنون صدها هكتار از اين اراضي تثبيت شده و در آن کشاورزي مي شود. 
از وسعت ۳ ميليون و ۲00هزار هكتاري بيابان هاي استان اصفهان تاکنون 

بيش از ۳0۷ هزار هكتار آن تبديل به جنگل دست کاشت شده است. 
  بوشهر: استان بوشهر با قرار داشتن در کنار آب هاي نيلگون خليج 
فارس داراي ظرفيت هاي مهمي در بخش هاي مختلف از جمله صيد و 
پرورش آبزيان اس��ت به همين دليل کارشناس مسئول صيد اداره کل 
شيالت استان بوش��هر اعالم کرد: به زودي بازار جديد عرضه آبزيان با 
همكاري شيالت در بوشهر ساخته خواهد شد. حسين شادکامي با بيان 
اينكه بخش قابل توجهي از مردم استان بوشهر از طريق توليد و فروش 
آبزيان ارتزاق مي کنند افزود: ساالنه بيش از ۷۵ هزار تن انواع آبزي در 
اين اس��تان صيد و پرورش داده مي ش��ود که از اين ميزان بيش از ۲0 

هزارتن به صورت تازه در بازارهاي استان عرضه مي شود. 

»گلستان با بحراني روبه روس��ت که يكي دو ماه 
آينده صداي آن بلند مي شود. در حال حاضر براي 

آب کشاورزي و شرب با بحران مواجه هستيم.«
»آب شرب برخي از مناطق شهر گرگان بهداشتي 
نيست و از س��ويي ديگر بخش��ي از آب مورد نياز 
از ش��هرهاي ديگر تأمين مي شود که بايد شرايط 
را مديري��ت کنيم.« »کش��اورز گلس��تاني پولي 
نمي خواهد همين که حق آبه س��د وش��مگير را 
بدهند تا مردم حاشيه مرز مجبور به کوچ نشوند، 
کفايت مي کند.« اين ها جمالتي است که بارها و 
بارها از زبان مسئوالن استاني گلستان شنيده ايم. 
جمالتي که فقط به سياه نمايي وضعيت موجود 
پرداخته و در انتها به بودجه و اعتبار و سهم خواهي 
منتهي مي ش��وند. اما آنچه بيش از پيش در اين 
صحبت ها جاي خالي خود را نمايان مي سازد، طرح 

و ايده و نظري براي مديريت آب و بهبود ش��رايط 
است.  متأسفانه مسئوالن امر به جاي اينكه به ارائه 
راهكاري براي استفاده بهينه از آب بپردازند فقط 
مي گويند آب مورد نياز را از کجاها تأمين کنيم... 
    بن بست در آبياري نوين با افزايش هزينه ها

چند روز پيش بود که نماينده گرگان و آق قال در 
مجلس شوراي اسالمي با تأکيد براينكه بايد سهم 
حق آبه سد وشمگير رهاسازي شود، گفت: اين سد 
براي اين ساخته ش��ده که ۲0 هزار هكتار زمين 
پاياب سد آبياري شده و کشت پنبه رونق بگيرد. 
االن هم ۲ هزار هكتار زمين آماده کش��ت براي 
پنبه است اما آب کافي وجود ندارد. اين در حالي 
است که در سدهاي گلستان و بوستان ۲۳ ميليون 
مترمكعب آب ذخيره شده که گفته مي شود نيمي 
از آن را نياز دارند.  نبي هزارجريبي با بيان اينكه 

در صورت تداوم شرايط فعلي در آينده گلستان 
به خوزس��تاني ديگر تبديل مي ش��ود، ادامه داد: 
»اقليم استان ما کويري است و بايد براي مقابله با 

ريزگردها از هم اکنون کاري کرد.«
اما مدير آب و خاك س��ازمان جهادکش��اورزي 
گلستان معتقد است موقعيت جغرافيايي و اقليمي 
و بارندگي هاي مناس��بي که در اين استان وجود 
دارد باعث شده چنين تصور شود که فراواني آب 
داريم، به همين دليل تاکنون موضوع اس��تفاده 
بهينه از منابع آبي براي کش��اورزان گلستاني به 
عنوان يك ضرورت اساسي احساس نشده است. 

کمال غريبي با اشاره به تعداد محدود کارخانجات 
توليد کننده لوازم و تجهيزات آبياري تحت فشار 
در اس��تان که باعث افزايش هزينه تأمين لوازم و 
طوالني شدن زمان سفارش تا تحويل لوازم شده 

است، مي گويد: »يكي از اصلي ترين مسائلي که 
بيش از همه روند اجرا و توس��عه مكانيزاس��يون 
آبياري در بخش کش��اورزي را ب��ا چالش جدي 
مواجه ک��رده، تعداد مح��دود کارخانجات توليد 
کننده لوازم و تجهيزات آبياري تحت فش��ار در 
استان اس��ت.« وي مي افزايد: »وابستگي تأمين 
بخش اعظم��ي از لوازم مورد ني��از در پروژه هاي 
اجرايي سيستم هاي آبياري تحت فشار خارج از 
استان، در سال هاي اخير با توجه به حجم باالي 
تقاضا تبعات منفي را در پي داشته که از جمله آن 
مي توان به افزايش هزينه تأمين لوازم و طوالني 

شدن زمان سفارش تا تحويل اشاره کرد.«
براساس گزارش ها تا پايان سال 1۳96، سطح ۳۴۲۳ 
هكتار از اراضي اس��تان گلس��تان به ماشين هاي 
آبياري مكانيزه مجهز شد.  در همين راستا تا پايان 
سال گذشته ۵۵ هزار و ۷۷۷ هكتار از اراضي استان 
به سيس��تم آبياري نوين مجهز شد که همين امر 
موجب شد تا گلستان از رتبه ۲9 کشوري به رتبه 
پنجم ارتقا يابد.  در مورد حمايت ها هم بايد گفت 
ميزان س��قف اعتبارات بالع��وض اعطايي در نظر 
گرفته شده براي طرح هاي آبياري باراني به ازاي هر 
هكتار 6۵ ميليون ريال، طرح هاي آبياري قطره اي 
و موضعي ب��ه ازاي هر هكت��ار 100 ميليون ريال، 
طرح هاي آبياري مكانيزه با ماشين هاي آبياري به 
ازاي هر هكتار 8۵ ميليون ري��ال و طرح هاي کم 
فشار و انتقال آب با لوله به ازاي هر هكتار ۴۵ ميليون 
ريال است.  در همين رابطه مدير آب و خاك سازمان 
جهادکشاورزي گلستان با اشاره به راهكارهاي ديگر 
در جهت تشويق کشاورزان براي استفاده از سيستم 
نوين آبياري مي گويد: »تجهيز چاه هاي کشاورزي 
با کنتور حجمي و پايش مس��تمر کمي حجم آب 
استحصالي در اراضي کشاورزي، يك راهكار عملياتي 
مؤثر محسوب شده و در نتيجه کشاورزان استان را 
بيش از پيش تشويق مي کند با اجراي سيستم هاي 
آبياري تحت فشار اقدامات پيشگيرانه را در زمينه 
بهره برداري مديريت شده از منابع آبي در دستور کار 
قرار دهند.« وي با بيان اينكه تأمين تجهيزات فوق 
جزو وظايف وزارت نيرو است، تأکيد مي کند: »عدم 
نصب تجهيزات کنترلي آب هاي برداشتي از منابع 
آبي، روند توسعه مكانيزاسيون عمليات آبياري در 
اراضي کشاورزي اس��تان را با چالش مواجه کرده 
اس��ت.« به هرحال در س��ال هاي اخير با برگزاري 
دوره هاي آموزشي در سطح استان گلستان، مزاياي 
استفاده از ماشين هاي مكانيزه نظير سنترپيوت، 
لينير، سنترلينير و قرقره اي با بوم مه پاش با راندمان 
باال در اراضي بزرگ به کشاورزان اعالم شده است. 
اما تا روزي که اين سيس��تم ها با قيمت مناسب و 
حمايت هاي ويژه عرضه نشوند نمي توان به تجهيز 
اراضي و بهره مندي زمين هاي کشاورزي از روش 

آبياري نوين دل خوش کرد.
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 هدر روی آب  گلستان 
در سايه كمبود  تجهيزات آبياري

محدود بودن كارخانجات توليدكننده لوازم و تجهيزات آبياری تحت فشار، توسعه مكانيزاسيون كشاورزی را با چالش جدی مواجه كرده است

خروج گل هاي مقاوم به بي آبي از انحصار ايران با قاچاق ذخاير ژنتيكی
 به گفته كارشناسان انتقال بخشي از ذخاير ژنتيكي و منحصر به فرد گل هاي ايران از جمله گل محمدي سبب مي شود 

تا بازار پرارزش جهاني آنها از انحصار ايران خارج شود

 اجراي 74 پروژه آموزشي و ورزشي 
در كهگيلويه و بويراحمد 

مديركل نوسازي و تجهيز مدارس     كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلوي�ه و بويراحم�د از اجراي 
74پروژه آموزش و ورزشي با اعتباري بالغ بر 284 ميليارد ريال در 

اين استان خبر داد. 
 جهان محرابي گفت: در کهگيلويه و بويراحمد پروژه هاي مختلف نوسازي 
و تجهيزات مدارس در دست اجراست که از آن جمله ۷۴ پروژه آموزش 
و ورزش��ي با اعتباري بالغ بر ۲8۴ ميليارد ريال است.  وي تصريح کرد: از 
اين ميزان اعتبار اختصاص داده شده در سال 96- 9۷ به اين تعد اد پروژه 
تاکنون 1۴0 ميليارد ريال آن تخصيص يافته و از اين ميزان تخصيص نيز 
100 ميليارد ريال آن به صورت نقدينگي بوده است.  محرابي عنوان کرد: 
در مناطق مختلف استان کهگيلويه و بويراحمد به ۵00 کالس درس نياز 
است.  وي گفت: به شهرستان گچساران اعتباري بالغ بر 1۳۳ ميليارد ريال 
در حوزه نوسازي اختصاص يافته است که از اين ميزان تاکنون 101ميليارد 
ريال آن تخصيص يافته است.  اين مسئول بيان کرد: از پروژه هاي در دست 
اجراي شهرستان گچس��اران مي توان به مجتمع فرهنگي، زمين چمن 
با قراردادي بالغ بر 1۲ ميليارد ريال، مدرس��ه 6 کالسه جليل خيرآباد با 
۷0 درصد پيشرفت فيزيكي، مدرسه ۲ کالسه انبارگاه و سالن طالقاني 
اشاره کرد.  وي افزود: امسال در شهرستان گچساران يك پروژه جديد و 
۲پروژه نيمه تمام آغاز شده اس��ت و ۲ پروژه نيمه تمام اعم ازاستخر شنا 
نيز با اعتباري بالغ بر ۲9 ميليارد ريال و مدرس��ه 10 کالس��ه فضيلت با 
اعتباري بالغ بر 1۴ميليارد ريال آغاز شد.  محرابي اضافه کرد: پروژه مدرسه 
10کالسه فضيلت با پيشرفت فيزيكي ۳۵ درصدي چندين سال راکد مانده 

بود که مجدداً تكميل آن آغاز شده است. 

 مركز مانيتورينگ و كنترل فشار 
آب لرستان افتتاح شد    

مديرعامل شركت آب و فاضالب لرستان    لرستان
از افتتاح مرك�ز مانيتورينگ و كنترل 

فشار آب استان خبر داد. 
حميدرضا کرم وند گفت: ش��رکت، مبتكر طرح هوشمندسازي شبكه 
آب بوده و يكي از بهترين طرح ها در اين زمينه محسوب مي  شود.  وي 
بيان کرد: قرار است تمام ش��هرهاي استان را با اين طرح پوشش دهيم 
که در حال حاضر پلدختر انجام شده است.  کرم وند با بيان اينكه پروژه 
ازنا در حال تكميل ش��دن است، افزود: س��عي داريم که تا آخر اين ماه 
تعداد زيادي از شهرها را تحت پوشش شبكه هوشمند آب قرار دهيم.  
مديرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان گفت: اين سيستم قادر است 
که از مرکز کنترل در خرم آباد فشار شبكه   هاي توزيع را در شهرها رصد و 
کنترل کرده و از راه دور فشار را کم يا زياد کند.  وي اضافه کرد: قرار است 
تا اوايل تير جاري مرکز مانيتورينگ و کنترل فشار و توزيع آب استان را 
به بهره برداري برسانيم.  کرم وند ادامه داد: اين پروژه صددرصد هوشمند 
بوده و با رايانه کنترل مي   شود که با آن شكستگي هاي شبكه به شدت 
کاهش مي   يابند.  مديرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان اظهار کرد: اين 
کاهش، هدررفت شبكه را کم مي   کند و باعث جلوگيري از تخريب هايي 
که به خاطر حوادث روي مي   دهد خواهد ش��د.  وي خاطرنش��ان کرد: 
کمبود آب با تنظيم فشار و مديريت توزيع حل مي  شود و مردم بايد براي 
آبرساني به طبقات باال از مخزن و دستگاه پمپاژ بعد از کنتور آب استفاده 

کنند چرا که با اين شبكه فشار آب کاهش مي   يابد. 

آبرساني به روستاهاي سيستان و بلوچستان 
نيازمند مديريت است     

رئيس مجمع نمايندگان سيستان و    سيستان و بلوچستان
بلوچس�تان در مجل�س ش�وراي 
اسالمي گفت: آبرساني با تانكر به روس�تاهاي جنوبي سيستان و 

بلوچستان بايد مديريت شود. 
محمد نعيم اميني فرد در نشست بررسي مشكالت خشكسالي استان با 
بيان اينكه تأمين آب آشاميدني سالم براي روستاهاي بلوچستان با مشكل 
مواجه است، تصريح کرد: در حال حاضر در مرکز و جنوب استان حدود 
۳هزار روستا فاقد سيستم آبرساني هس��تندکه از اين تعداد حدود هزار 
روستا به صورت سرپايي و با سرانه تنها 1۵ ليتر در روز آبياري مي شوند.  
نماينده مردم ايرانشهر گفت: برطرف کردن مشكالت آب و کشاورزي در 
اين استان بايد در اولويت نخست مسئوالن باشد.  نعيم اميني فرد بيان کرد: 
نمايندگان از ظرفيت هاي بسيار خوبي در سطح ملي برخوردار هستند که 
مديران از اين ظرفيت براي برطرف کردن مشكالت منطقه استفاده کنند.  
وي افزود: سيستان و بلوچستان در سال جاري با مشكالتي از جمله کم 
آبي رو به رو است که اين امر مديريت صحيح منابع آبي را مي طلبد.  وي 
خاطرنشان کرد: با توجه به وضعيت پيش رو روستاهاي بلوچستان به 
شدت در معرض خطرات بهداشتي از جهت شيوع بيماري هاي روده اي 
به ويژه وبا که هر س��ال به دليل عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم 

حادث مي شود در سال جاري نيز اين خطر مردم را تهديد مي کند. 

5 هزار بي سواد هرمزگاني باسواد مي شوند 
با استفاده از ظرفيت هاي موجود بايد     هرمزگان
در مسير اهداف ريشه كني بي سوادي 
در استان گام برداش�ت و در اين راستا بس�ته هاي حمايتي براي 

سوادآموزان برقرار شده است. 
بهروز اکرمي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان 
با اشاره به ظرفيت هاي موجود در امر ريشه کني بي سوادي در استان، 
گفت: باي��د از ظرفيت هاي موجود مانند، همراهي و حمايت ش��وراي 
پش��تيباني س��واد آموزي استان، مش��ارکت بين بخش��ي تعدادي از 
دس��تگاه هاي اجرايي، بهينه س��ازي س��امانه و پايگاه اطالعات ثبت 
سطح سواد، وجود 11 مرکز يادگيري محلي در استان، مشارکت يك 
هزار و 600 نفر آموزش دهنده فعال در قالب موسس��ات غير دولتي و 
افزايش سرانه دوره هاي سوادآموزي به منظور افزايش نرخ باسوادي در 
هرمزگان استفاده کرد.  وي خاطرنشان کرد: بايد تا پايان سال جاري به 
هدف گذاري باسواد نمودن بيش از ۵ هزار بي سواد در استان اقدام کرد 
که بتوان به صورت 100 درصدي اين وظيفه را به نحو شايسته اي انجام 
داد.  اکرمي به وضعيت سرانه فعاليت هاي سوادآموزي در سال جاري 
اشاره کرد و گفت: اينكه به ازاي هر نفر قبولي در دوره سوادآموزي 810 
هزار تومان، دوره انتقال 860 هزارتومان، تحكيم سواد 1۴0 هزار، طرح 
خود آموز ۷6۳ هزار و ۵00 تومان، پاداش هر نفر سوادآموز قبول شده 
1۴0 هزار تومان پرداخت مي ش��ود به درستي به اطالع عموم برسد تا 
مردم از وجود چنين بسته تش��ويقي براي باال بردن نرخ باسوادي در 
استان مطلع ش��وند.  وي اضافه کرد: اينكه هر روستايي که فقط يك 
نفر بي سواد دارند به ازاي آموزش و قبولي آن مبلغ يك ميليون و 100 
هزار تومان پرداخت مي شود بايد اطالع رساني شود زيرا آگاهي مردم 
از وجود چنين بسته تشويقي مي تواند در ريشه کني بي سوادي استان 
نقش مؤثري داشته باشد.  اکرمي پرداخت مبلغ يك ميليون و ۵00 هزار 
تومان براي آموزش و قبولي هر نفر از معلوالن را از ديگر نقاط قوت بسته 
تشويقي افزايش نرخ باسوادي دانست و عنوان کرد: اينكه در اين بسته 
تشويقي اتباع نيز لحاظ شده اند و در ازاي هر نفر قبولي اتباع در دوره 
سواد آموزي مبلغ 600 هزار تومان پرداخت مي شود، کار پسنديده اي 

است که بايد به درستي اطالع رساني شود. 

گلستان را بايد در ليست پر آب ترين استان هاي كشور قرار داد. منطقه اي 
از ايران كه به خاطر موقعيت جغرافيايي خود مثل نامش زيباترين نام را بر 
خود نهاده و توانسته ساالنه ميليون ها مسافر و گردشگر را به سمت خود 
جذب كند. با اين تفاسير چند وقتي است زمزمه هايي از كمبود آب در اين 
استان به گوش مي رسد. كمبودي كه نه صرفاً به خاطر كاهش بارش ها كه به 
دليل عدم مديريت درست در مصرف آب است. با اينكه نماينده گرگان و 
آق قال در مجلس شوراي اسالمي گفته »در حال حاضر براي آب كشاورزي 
و شرب با بحران مواجه هستيم و آب شرب برخي از مناطق شهر گرگان 
بهداشتي نيست و از سويي ديگر بخشي از آب مورد نياز از شهرهاي ديگر 

تأمين مي شود كه بايد شرايط را مديريت كنيم.« اما حرف هاي مدير آب 
و خاك سازمان جهادكشاورزي گلستان نشان مي دهد باز هم مديريت 
آب در اين استان در حد حرف باقي مانده است. جايي كه گفت: »با توجه 
به موقعيت جغرافيايي و اقليمي و بارندگي هاي مناسبي كه در اين استان 
وجود دارد، تصور فراواني آب باعث شده تاكنون موضوع استفاده بهينه 
از منابع آبي براي كش�اورزان اس�تان به عنوان يك ضرورت اساس�ي 
احساس نش�ود. به همين دليل تعداد محدود كارخانجات توليد كننده 
لوازم و تجهيزات آبياري تحت فشار در اس�تان موجب افزايش هزينه 
تأمين لوازم و طوالني شدن زمان س�فارش تا تحويل لوازم شده است.«
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