
  فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس گفت: كاوش و خواناسازي 
كاروانسراي زكي خاني زرقان با مجوز پژوهشكده باستان شناسي كشور 
و نظارت اداره كل ميراث فرهنگي فارس انجام شد. مصيب اميري گفت: 
اين كارونس��را متعلق به دوران صفويه و با شماره 16040 در سال 85 
در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده و قرار است طي موافقت هاي 
صورت گرفته و پيشنهاد اداره كل ميراث فرهنگي فارس، كاربري اين 
كاروانسرا توسط ش��هرداري به فرهنگي تغيير يابد و در راستاي رونق 

گردشگري و صنايع دستي، در اختيار عموم قرار گيرد. 
  خراس�ان جنوبي: مس��ئول ثبت آثار تاريخي و طبيعي اس��تان 
خراس��ان جنوبي از ثبت خانه حسين زاده اول شهرس��تان بشرويه در 
فهرست ميراث ملي خبر داد. طاهره مال اندوز گفت: خانه حسين زاده 
متعلق به دوره قاجاريه است و در بافت شهر بشرويه كه در فهرست آثار 
ملي با شماره 32026 ثبت شده و داراي بناهاي تاريخي بسيار با ارزشي 
همچون مسجد ميانده، مدرسه علميه، آب انبار، حسينيه و خانه هاي 

بسيار زيبا و منحصر به فردي است، قرار گرفته است. 
  مازندران: معاون آبزي  پروري شيالت كش��ور از توليد 20 درصد 
آبزيان پرورش��ي كش��ور در مازندران خبر داد. مهدي شكوري با بيان 
اينكه امروزه بيش از سه تن ماهي در آب بندان ها توليد مي شود، گفت: 
پيش بيني مي شود 58 هزار تن آبزيان پرورشي توليد شده براي استان 
مازندران ظرفيت افزايش توليد آبزيان تا 100 هزار تن را فراهم كند و 

در اين راستا بايد برنامه ريزي جامعي صورت گيرد. 
  خراس�ان جنوبي: ب��ا اجراي ط��رح احي��ا و تعادل بخش��ي در 
خراسان جنوبي، 29 درصد از كس��ري مخازن آب استان جبران شد. 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي اس��تان گفت: كس��ري مخازن آب 
استان در سال آبي 93- 92، 170 ميليون متر مكعب بود كه اين مقدار 
با اجراي طرح احيا و تعادل بخشي، اكنون به 120 ميليون متر مكعب 
كاهش يافته است. حسين امامي افزود: بيشترين مقدار كسري مخازن 
آب استان مربوط به دشت بشرويه با 15 ميليون و 22 هزار متر مكعب 

است كه اين مقدار نسبت به سال 92، 50 درصد بهبود يافته است. 

 تزريق 100 دستگاه اتوبوس
 به ناوگان حمل و نقل البرز   

شهردار كرج با گاليه از نامناسب بودن     البرز
ن�اوگان حمل و نق�ل عموم�ي، گفت: 
نوس�ازي ن�اوگان فرس�وده كالنش�هر ك�رج ض�روري اس�ت. 
علي اصغر كمالي زاده با اشاره به فرسودگي ناوگان حمل و نقل عمومي 
افزود: نوسازي ناوگان با جديت پيگيري و در كوتاه ترين زمان ممكن به 
انجام برسد. به گفته شهردار كرج، فرسودگي و كمبود هاي موجود در 
ناوگان حمل و نقل زمينه ايجاد بحران اجتماعي در نقاط حاشيه اي شهر 
را مهيا مي كند. كمالي زاده به ظرفيت هاي بالقوه س��ازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداري كرج اشاره كرد و گفت: از 640 نيروي اين سازمان 
بايد براي بهبود شرايط استفاده كرد. وي با تأكيد بر تزريق 100 دستگاه 
اتوبوس جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي تا دهه فجر امسال، تأكيد 
كرد: استفاده از ظرفيت بخش خصوصي نوسازي را امكانپذير مي كند. 
شهردار كرج با اشاره به وضعيت نامناسب تاكسي ها، گفت: در اين بخش 
نيز اقدام قابل قبولي انجام نگرفته اس��ت. كمالي زاده با بيان آن كه بعد 
از گذش��ت 10س��ال در موضوع بي آرتي نيز منفعل بوده ايم، ادامه داد: 
با راه اندازي خطوط بي آرتي و اس��تفاده از مش��اركت بخش خصوصي 

مي توانيم تغييرات مثبتي در ناوگان حمل و نقل عمومي ايجاد كنيم. 

 ۸000 تن آبزي 
در آذربايجان غربي توليد شد   

مدير شيالت و آبزيان آذربايجان غربي     آذربايجان غربي
از توليد 8 هزار تن آبزي در استان طي 

هفت ماه گذشته سال جاري خبر داد. 
معصوم فصيح با بيان اينكه آذربايجان غربي با توليد ساالنه بيش از 14 
هزار و 500 تن آبزري در بين استان هاي غيرساحلي رتبه سوم را داراست 
گفت: امسال پيش بيني مي شود تا پايان سال نيز ميزان توليد آبزي در 
استان به بيش از 14 هزارو 500 تن برسد. وي وجود 60 رودخانه دائمي و 
فصلي، منابع آبي به همراه شرايط اقليمي مناسب را از ظرفيت هاي باالي 
اين استان در زمينه توليدات آبزيان برش��مرد و افزود: استان در زمينه 
توليد و استحصال آبزيان از منابع آبي از جمله سدها با توليد 6 هزار تن 
در بين استان هاي غيرساحلي رتبه اول را داراست. فصيح از فعاليت 11 
گروه صيد و صيادي در استان خبر داد و عنوان كرد: هم اكنون 2 هزار و 
350 نفر در اين بخش اشتغال دارند و يك هزار خانوار استان از اشتغال 
ايجاد شده در تعاوني هاي صيد و صيادي ارتزاق مي كنند. مدير شيالت و 
آبزيان آذربايجان غربي با بيان اينكه در حال حاضر 407 مرزعه و مجتمع 
پرورش آبزيان در استان داير است گفت: از اين تعداد 263 مزرعه پرورش 
قزل آال، پنج مزرعه پرورش ماهيان سردآبي، 83 مزرعه ماهيان گرم آبي 
و نيز 24 مركز تكثير ماهيان زينتي است. فصيح از توليد ساالنه باالي 4 
هزار تن ماهيان زينتي در استان خبرداد و اظهار داشت: در حال حاضر 
13 مزرعه حد واسط توليد بچه ماهي در استان نيز فعال است كه استان 

در اين خصوص يكي از قطب هاي كشور به شمار مي رود. 

 افزايش اعتبارات مكانيزاسيون كشاورزي 
در اردبيل   

معاون بهبود توليدات گياهي س�ازمان     اردبيل
جهاد كشاورزي استان اردبيل از افزايش 
اعتبارات مكانيزاس�يون كش�اورزي در اس�تان اردبيل خب�ر داد. 
احمد ش��هريار گفت: از نظر جذب تس��هيالت مكانيزاس��يون از محل 
خط اعتباري مكانيزاس��يون كش��اورزي در مجموع عملكرد اس��تاني 
شهرس��تان هاي بيله س��وار، گرمي و پارس آباد رتبه هاي اول تا سوم را 
به خود اختص��اص داده اند. وي افزود: همچنين از نظر جذب س��هميه 
تخصيصي شهرستاني، شهرستان هاي گرمي، بيله سوار و نير به ترتيب 
حائز رتبه اول تا سوم شدند. معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد 
كشاورزي استان اردبيل بيان كرد: سهميه تخصيصي جذب تسهيالت 
مكانيزاسيون كشاورزي استان 42هزار و500 ميليارد ريال است كه از 
اين ميزان شهرستان بيله سوار با جذب 31 درصد اعتبارات رتبه اول و 
شهرستان هاي گرمي و پارس آباد نيز به ترتيب با جذب 21 درصد و 17 
درصد رتبه هاي دوم و س��وم را به خود اختصاص داده اند. شهريار ادامه 
داد: از ابتداي سال جاري تاكنون 37 نفر از تراكتور و كمباين داران براي 
اخذ گواهينامه به مديريت راهنمايي و رانندگي معرفي شدند و تعداد 51 
نفر از متقاضيان خريد تراكتور و كمباين و ادوات كشاورزي با استفاده 
از تسهيالت بانكي به بانك كشاورزي معرفي شدند. وي افزود: نوسازي 
ناوگان مكانيزاسيون استان با جديت دنبال مي شود و تالش مي شود با 
بكارگيري تراكتورها به ويژه كمباين هاي فرسوده و قديمي و از رده خارج 
ش��ده كه ميزان ريزش بااليي در برداشت محصول دارند پرهيز كرده و 
به جاي آن با پرداخت تس��هيالت ارزان قيمت بانك��ي با عامليت بانك 

كشاورزي دستگاه ها و ماشين آالت به روز و مجهز را جايگزين كنند. 

 اصالح ۳۲ نقطه حادثه خيز 
محورهاي مواصالتي استان مركزي   

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي     مركزي
اس�تان مركزي از ايمن سازي و اصالح 
۳۲ نقطه حادثه خيز در محورهاي مواصالتي اين استان خبر داد. 
علي زندي  فر مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان مركزي 
گفت: پس از ارزيابي نق��اط حادثه خيز، 117 نقطه در اس��تان مركزي 
شناسايي ش��د كه بس��ياري از آنها برطرف ش��ده و به 64 نقطه رسيد. 
وي افزود: پس از آخرين مرحله شناس��ايي 32 نقطه داش��تيم كه سال 
گذشته طرح رفع 10 نقطه توسط مشاور تهيه شده، بودجه گرفته شده 
و در مرحله مناقصه هس��تند، برخي از آنها به قرارداد رسيده و عمليات 
آنها در دستور كار قرار گرفته است. زندي فر تصريح كرد: در رابطه با 22 
نقطه باقيمانده هم، آشكارسازي انجام شده كه مورد تأييد پليس هم قرار 
گرفته و اميدواريم به زودي با تأمين اعتبار الزم و پيگيري ها اين نقاط هم 
ايمن سازي شود. مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي با 
اشاره به جاده هاي شهرستان ساوه گفت: محور ساوه- همدان شيب هايي 
دارد كه اقداماتي در رابطه با آن انجام ش��ده و اصالح ش��يب شيرواني، 
برداشته شدن گاردريل و غيره هم قرار شده انجام شود كه نياز به اعتبار 
دارد. زندي فر بر ضرورت رعايت سرعت مطمئنه در جاده ها تأكيد كرد و 
ادامه داد: سرعت مجاز استان نسبت به متوسط كشوري 5 كيلومتر بيشتر 

است، كه شايد به سبب توپوگرافي يا وضعيت بهتر جاده ها باشد. 

گردن�ه حي�ران، 
مينا محمدي
   گزارش 2

حيران از زخم هاي 
است كه هر روز به 
يك بهانه مي خورد. يك روز بايد دست درازي 
س�ودجويان را تحمل كند و ش�اهد ساخت و 
سازهاي غيرمجاز باش�د، يك روز هم به بهانه 
تعريض جاده اي بخش�ي از درختان و پوشش 
ارزشمند گياهي خود را از دست بدهد. البته با 
توجه به اينكه محور آستارا به اردبيل هر ساله 
بستر حوادث بسياري است، ناگزير مسئوالن 
تعريض جاده را انتخاب كرده اند. موضوعي كه 
بايد با دقت بااليي انجام شود و همه جوانب براي 
اجراي آن انديشيده شود. چراكه با حذف منابع 
طبيعي هيچ چيز نمي تواند جاي آنها را پر كند. 

    
گردنه حي��ران با آن پي��چ و خم هاي��ش، با همه 
س��ربااليي و س��رپاييني اش كه با انواع گياهان و 
درختان پوشيده ش��ده اس��ت، به عنوان يكي از 
10جاذبه برتر گردشگري گيالن معرفي مي شود. 
مسيري كه در عين حال استان گيالن و اردبيل را 
به هم وصل مي كند و هر ساله به دليل عرض كم 
جاده ها بس��تر انواعي از حوادث است. از همين رو 
كارشناس��ان تصميم به تعريض جاده ها و تسريع 
فعاليت هاي جاده سازي در اين منطقه گرفته اند. 
موضوعي كه شايد به ظاهر خبر خوشحال كننده اي 
براي كساني كه در سال چند بار از اين مسير تردد 
مي كنند و بارها به اجبار ترافيك سنگين اين محور 
را تحمل كرده اند باش��د، اما موضوع اصلي حذف 
بخش��ي از جاذبه گردش��گري و كاهش پوشش 
گياهي منطقه اس��ت. منطقه اي ك��ه پيش از اين 
به دليل ساخت و س��ازهاي غيرمجازي همچون 
ويالس��ازي ها مورد تعرض قرار گرفته بود و حاال 
توان تحمل يك ضربه ديگ��ر را ندارد. از همين رو 
دوست داران محيط زيس��ت نگران از اين تصميم 
مسئوالن هس��تند و اين اقدامات در حال اجرا را 
نه تنها ضروري نمي بينند، بلكه معتقدند صدمات 
اين جاده س��ازي ها بيش از فوايد آنهاست. چراكه 
هر سال بخش زيادي از پوشش گياهي و جنگلي 
به واسطه دست درازي سودجويان، آتش سوزي 

درختان، شيوع انواع بيماري ها و آفات درختان و 
غيره از بين مي رود و حاال اين فعاليت هاي عمراني 
هم مزيد بر علت شده اس��ت تا هرچه بيشتر اين 
ذخاير ارزشمند را كاهش دهد. الزم به ذكر است 
كه بر اساس آمار ارائه شده از سوي مسئوالن سطح 
جنگل هاي شمال ايران طي 40 سال گذشته از سه 
ميليون و 600 به يك ميليون و 800 هكتار كاهش 
يافته است. بنا براين نه تنها طي اين سال ها سطح 
جنگل ها نصف ش��ده بلكه روزانه حدود 40 هزار 
هكتار از اراضي جنگلي ش��مال نيز از نظر كمي و 
كيفي مورد تخريب قرار مي گيرد. بنابراين با ادامه 
اين روند و طبق نظر كارشناس��ان، خطر نابودي 
جنگل ها تا 10 سال ديگر وجود دارد. ايران در سال 
93 در ميان 156 كش��ور داراي جنگل در جهان، 
رتبه 45 را داش��ت كه اكنون با توجه به گس��تره 
تخريب اراضي جنگلي به خصوص در شمال كشور، 

تثبيت آن رتبه امكانپذير نيست. 
 تعريض جاده اي اجتناب ناپذير است

حاال به رغم اينكه تعريض و دوبانده ش��دن جاده 
حيران به عنوان خواس��ته اي از سوي رانندگان و 
مسافران هميشگي اين مس��ير مطرح مي شود و 
منجر به كاهش حجم ترافيك و تسريع در رفت 

و آمد اس��ت اما براي انجام هر اق��دام عمراني در 
حيران، بايد اليه هايي از جنگل و كوه برداش��ته 
ش��ود. همين موضوع موجي از نگران��ي را به دل 
مردم منطقه و گردشگران راه داده است. در اين 
خصوص امام جمعه آس��تارا با اش��اره به اينكه از 
ريشه درآمدن درختان س��بز و چندين ساله در 
حاش��يه گردنه حيران نگران كنن��ده و ناراحت 
كننده است، مي گويد: »توسعه و تعريض راه هاي 
مواصالتي امري اجتناب ناپذير اس��ت اما اين كار 
بايد با مالحظات بيش��تر، توجه جدي به دغدغه 
حاميان محيط زيس��ت و توأم با حفاظت اراضي 

جنگلي و مرتعي صورت گيرد.« حجت االس��الم 
كاظم حافظ نيا با اش��اره به اينكه در بس��ياري از 
كشورهاي جهان براي نگهداري از طبيعت سخت 
گذر و جنگلي خود، حساسيت هاي زيادي اعمال 
مي كنند و هرگز به شكل و حالت طبيعي جنگل 
تعرض نمي كنن��د، تأكيد مي كن��د: »بايد پيچ و 
خم گردنه حيران گيالن ني��ز به عنوان نمادي از 
زيبايي هاي اين اس��تان، حفظ و به تخريب كوه 
و جنگل پايان داده شود.« البته در مقابل معاون 
سياسي، اجتماعي و امنيتي فرماندار آستارا نيز با 
اشاره به ضرورت تعريض جاده هاي گردنه حيران 
مي گويد: »حذف بخش��ي از درختان و پوش��ش 
گياهي منطقه در راستاي تعريض جاده ها امري 
اجتناب ناپذير است و نبايد بدون دقت در نتيجه 
و فايده كار، فقط به صورت قضيه توجه ش��ود.« 
سامان ساسانيان با بيان اينكه محدوده بارانداز، 
پل تقاطع ريل��ي و باندهاي رفت و برگش��ت آن 
از ارتفاع الزم برخوردار نيستند مي افزايد: »بايد 
با تخليه سنگ و خاك و زيرس��ازي، ارتفاع الزم 
براي هم سطح ش��دن جاده اصلي تأمين شود.« 
ولي داداشي، نماينده آس��تارا در مجلس شوراي 
اسالمي نيز با تأييد گفته هاي مسئوالن در راستاي 
ضرورت تعريض جاده ها بي��ان مي كند: »محور 
مواصالتي آستارا به اردبيل شاهراه ارتباطي شمال 
و غرب كشور است و با توجه به ظرفيت گردشگري 
و اقتصادي، فعاليت بن��در، اداره كل گمرك، راه 
آهن بين المللي، افزاي��ش روز افزون حجم تردد 
گردشگران داخلي و خارجي و حمل و نقل كاال در 
آستارا، تعريض گردنه حيران ضرورتي انكارناپذير 
اس��ت و تحقق آن، عالوه بر رونق گردش��گري و 
اقتص��ادي منطقه، در كاهش س��وانح جاده اي و 
تس��هيل عبور و مرور مؤثر خواهد بود.« بنابراين 
با توجه به اينكه تعري��ض جاده اي امري اجتناب 
ناپذير اس��ت و با توسعه شهرنش��يني اين دست 
از فعاليت ها نيز در آينده بيش��تر هم مي ش��ود؛ 
ضروري است مسئوالن در راستاي حفظ ذخاير 
طبيعي و حتي جايگزيني آنها برنامه اي كامل را 
در نظر بگيرند تا روزي نرسد كه ايران از پوشش 

گياهي تهی شود. 

گردنه حيران؛ حيران از زخم هاي ساخت و سازهاي مجاز و غيرمجاز
قطع درخت و برش دماغه كوه براي توسعه جاده سازي

كشاورزي سنتي و در محيط باز همواره مشكالت 
متعددي را براي كش��اورزان به هم��راه دارد كه 
مي ت��وان در اين راس��تا به تنش ه��اي محيطي 
و تبخي��ر س��ريع آب، س��رمازدگي، گرمازدگي، 
آفتاب سوختگي، بادها و باران هاي شديد، آفات 
و پرندگان اشاره كرد. موضوعي كه هرساله بخش 
عمده اي از محصوالت كشاورزي را از بين مي برد 
و دست كشاورزان را از زحمت يكساله شان خالي 
مي گذارد. از همين رو كارشناسان كشت گلخانه اي 
را به عنوان راهي براي خالصي از اين معضل عنوان 
مي كنند. شيوه اي از كشاورزي و باغداري كه زير 
سايبان انجام مي ش��ود و در حفظ و ذخيره منابع 
آبي نيز كمك بزرگي مي كند و دست كشاورزان 
را براي مقابله با آفات ب��از مي گذارد. عالوه بر اين 
معضل از دست رفتن محصوالت به واسطه سرما و 
گرما نيز به طور كامل منتفي مي شود. در اين راستا 
قرار است تا 48 هزار هكتار گلخانه تا سال 1404 
در كشور تأسيس ش��ود. در اين خصوص مجري 
طرح توسعه گلخانه هاي كش��ور تأكيد مي كند: 
»قرار است 48 هزار و 355 هكتار گلخانه در اقصي 
نقاط مملكت احداث ش��ود.« ولي اهلل بني عامري 
با اشاره به وجود 10 هزار هكتار گلخانه در سطح 

كشور، ادامه مي دهد: »پيش بيني مي شود تا سال 
1404 وسعت گلخانه هاي ايران به 58 هزار هكتار 
برسد.« بر اس��اس گفته اين مقام مسئول باغات 
جديدي كه قرار اس��ت احداث شوند همگي بايد 
به زير سايبان بروند. بر اين اساس نيز پيش بيني 
مي شود ظرف پنج سال آينده، يك ميليون هكتار 
از باغات كشور به صورت گلخانه اي فعاليت كنند. 
الزم به ذكر است كه در حال حاضر ساالنه حدود 
10 هزار ميليارد تومان به باغات كش��ور خسارت 
وارد مي شود كه كشت گلخانه اي ضمن اينكه مانع 
خسارت به باغداران مي شود، در هر هكتار بسته به 
نوع محصول براي 10 نفر هم به صورت مستقيم 
اش��تغالزايي مي كند. اين به اين معناست تا پنج 
س��ال آينده كه قرار است س��طح باغات 58 هزار 
هكتار برس��د، براي 580 هزار نف��ر نيز به صورت 

مستقيم اشتغال ايجاد مي شود. 
   تنش آبي در گلخانه ها مطرح نيست

درحال حاضر نزديك به 10 ه��زار هكتار گلخانه 
در پنج قطب مهم توليد محصوالت زراعي و باغي 
تهران، اصفهان، يزد، جنوب كرم��ان و هرمزگان 
احداث شده و قرار است طي برنامه پنج ساله سطح 
بيش��تري از گلخانه ها نيز در اين مناطق احداث 

شود. استان هايي كه در بخش كشاورزي و باغباني 
سنتي طي سال هاي اخير با تنش هاي آبي بسياري 
مواجه بودند و شايد توسعه كشت گلخانه  اي تنها 
راه براي بقاي باغات و مزارع برخي از آنها باش��د. 
در اين خص��وص نماينده مردم ي��زد در مجلس 
ش��وراي اس��المي ضمن اش��اره به اينكه تاكنون 
برنامه هاي خوبي در راس��تاي كش��ت گلخانه اي 
در يزد انجام شده اس��ت در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد: »قباًل كشاورزي س��نتي در استان يزد 
رونق خوبي داشته اس��ت. اما اين رونق مربوط به 

زماني است كه بارندگي هاي خوبي در استان انجام 
مي شده و اكنون اين اتفاق رخ نمي دهد. بنابراين 
چندسالي مي ش��ود كه به كمك كشاورزان طرح 
توسعه گلخانه اي در اس��تان كليد خورده است.« 
اتفاقي كه با توجه به محدوديت ه��اي منابع آبي 
در يزد به نظر مي رس��د فعاليت هاي كش��اورزي 
بدون گلخانه ها به راحتي در آن امكانپذير نباشد. 
سيدابوالفضل موسوي با بيان اينكه منابع آبي استان 
شور و بي كيفيت است ادامه مي دهد: »با توجه به 
اينكه بخش عمده مردم به كشاورزي اشتغال دارند، 
نمي توان اين شغل را از آنها گرفت. بنابراين كشت 
گلخانه اي و توسعه آن از اهميت بااليي براي استان 
برخوردار است.« وي با اعالم اينكه در برنامه ششم 
توسعه بر كش��ت گلخانه اي تأكيد بسياري شده 
اس��ت، ادامه مي دهد: »تس��هيالت ارزان قيمتي 
در اين راس��تا قرار است به كش��اورزان و باغداران 
اختصاص داده شود.« مدير روابط عمومي سازمان 
جهاد كشاورزي در شمال استان كرمان نيز با اشاره 
به اينكه كرمان عنوان رتبه نخست توسعه گلخانه ها 
در سطح كش��ور را به خود اختصاص مي دهد، در 
گفت وگو ب��ا »جوان« بيان مي كند: »اين اس��تان 
نيز از منابع آبي كافي براي كشاورزي به شيوه هاي 
مرسوم گذشته برخوردار نيست.« از همين رو چند 
س��الي مي ش��ود گلخانه ها در اين منطقه توسعه 
يافته اند. اس��تاني كه چندس��الي اس��ت به دليل 
كمبود منابع آبي و خشك شدن عمده مناطق آن 
درگير طوفان هاي سهمگين نيز هست. با اين حال 
مسئوالن استاني نگذاشته اند كشاورزي كه شغل 
عمده مردم است حذف شود و گلخانه  ها را توسعه 
داده اند. محمدجواد عبدالكريمي در اين خصوص 
مي افزايد: »استان كرمان به لحاظ كشاورزي به دو 
بخش شمال و جنوب تقس��يم مي شود كه عمده 
فعاليت هاي توسعه ای در خصوص كشت گلخانه اي 
متعلق به جنوب كرمان است.« در حال حاضر به 
گفته اين مسئول بستر براي كشت گلخانه اي در 
شهرهاي جيرفت و كهنوج بسيار است. مدير روابط 
عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان با 
اش��اره به اينكه 30 هكتار از گلخانه ها در شمال و 
مابقي در جنوب استان است، بيان مي كند: »كشت 
گلخانه اي برداش��ت 10 برابري به نس��بت گشت 
سنتي را نصيب كشاورزان مي كند و همين موضوع 
در كنار تسهيالتي كه به كشاورزان ارائه مي شود، 

آنها را تشويق به توسعه گلخانه ها مي كند.«
عالوه بر اين دو استان، تهران، هرمزگان و اصفهان 
هم قرار اس��ت طي س��ال هاي آتي با گس��ترش 
گلخانه ه��ا روبه رو ش��وند. اس��تان هايي كه طي 
سال هاي گذشته با معضل ش��ديد كمبود منابع 
آبي روبه رو بودند و حاال موضوع توس��عه كش��ت 
گلخانه اي نه تنها فرصتي ب��راي كاهش واردات 
محصوالت كش��اورزي پيش روي مسئوالن قرار 
مي دهد بلكه فرصتي است تا صادرات اين بخش را 

نيز با كمترين منابع مورد نياز افزايش دهد.

نزديك به 10 هزار هكتار گلخانه در 
پنج قطب مهم توليد محصوالت 
زراعي و باغي تهران، اصفهان، يزد، 
جنوب كرمان و هرمزگان احداث 
ش�ده و قرار است طي برنامه پنج 
ساله سطح بيشتري از گلخانه ها 

نيز در اين مناطق احداث شود

اي�ران در س�ال 93 در مي�ان 
156كشور داراي جنگل در جهان، 
رتبه 45 را داشت كه اكنون با توجه 
به گستره تخريب اراضي جنگلي 
به خصوص در شمال كشور، تثبيت 

آن رتبه امكانپذير نيست
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توسعه كشت گلخانه اي در 5  قطب كشاورزي ايران
يك ميليون از باغات 5 استان تهران، اصفهان، يزد، جنوب كرمان و هرمزگان به سمت كشت گلخانه اي مي روند

 طرح جامع ترافيك شهر سمنان
 امسال نهايي مي شود  

عضو شوراي اسالمي شهر سمنان گفت:     سمنان
طرح جامع ترافيك س�منان به عنوان 
حلقه مفقوده ترافيك درون شهري تا پايان سال 97 تدوين مي شود. 
محمد زحمتكش افزود: اين طرح گام بلندي در سياست گذاري هاي حوزه 
حمل و نقل با هدف بهبود و سامان بخش��ي وضعيت تردد شهر سمنان 
محسوب مي شود. وي رفع ترافيك شهر س��منان را در گرو برنامه ريزي 
كوتاه، ميان و بلند مدت اعالم و بيان كرد: طراحي شهري درست، با هدف 
كاهش ترافيك برنامه هاي خاص خود را مي طلبد. زحمتكش با اشاره به هم 
افزايي مناسب اعضاي شوراي ترافيك شهرستان سمنان در كاهش ترافيك 
شهري، تصريح كرد: اين شورا معضالت ترافيك درون شهري را به صورت 
راه حل هاي كوتاه مدت مورد بررسي و حل و فصل قرار مي دهد. به گفته 
وي، كمبود معابر از نظر تعداد، وسعت، طول و عرض و هندسه مهم ترين 
مشكالت حوزه ترافيك شهر سمنان است. عضو ش��وراي اسالمي شهر 
سمنان، با بيان اينكه ساختار ترافيكي شهر سمنان ظرفيت افزايش جمعيت 
شهري را ندارد، افزود: اين مشكل ترافيكي شهر سمنان اغلب در تقاطع هاي 
غيرميداني بيشتر جلوه مي كند و با توجه به رشد شتابان جمعيت و حجم 
خودروهاي عبوري، با گذشت زمان اين مسئله بيشتر نمايان مي شود. وي 
يادآور شد: افزايش تعداد خودروها به ويژه خودروهاي تك سرنشين در كنار 
توسعه نيافتن معابر شهري به مشكلي جدي در شهر سمنان تبديل شده 

بنابر اين توجه و افزايش امكانات الزم در اين رابطه ضروري است. 

 تحويل 44 مدرسه روستايي 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه  

مديركل نوس�ازي و تجهي�ز مدارس     كرمانشاه
استان كرمانشاه از تحويل 44 مدرسه 
داد.  خب�ر  كرمانش�اه  زلزل�ه زده  مناط�ق  ب�ه  روس�تايي 
مرزبان نظري گفت: در پي وقوع زلزله 7/3 ريش��تري سال گذشته 78 
فضاي آموزشي شامل 25 فضاي شهري و 53 فضاي روستايي با 415 
كالس درس )127 كالس روستايي و 288 كالس شهري( آسيب ديد، 
ولي خوشبختانه هيچ كدام آوار نشدند. وي اظهار كرد: پس از وقوع زلزله، 
جهت ساماندهي موقت كليه دانش آموزان تعداد 457 كالس درس پيش 
ساخته به مناطق زلزله زده ارسال شد. اين مسئول با اشاره به مشاركت 
خوب خيران جهت ساخت فضاهاي آموزشي آسيب ديده بر اثر زلزله، 
گفت: از تعداد 78 فضاي آموزش��ي آسيب ديده استان در جريان زلزله 
سال گذشته، 44 مدرسه روس��تايي با 96 كالس درس مهرماه امسال 
تحويل شد و پنج مدرسه روستايي با 15 كالس درس نيز پنجم دي ماه 
)روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبيعي( تحويل خواهد 
شد. همچنين عمليات اجرايي چهار مدرسه روستايي با 13كالس درس 

نيز تا پايان امسال به اتمام خواهد رسيد. 

 بهره برداري40 پروژه بهداشتي درماني 
در استان بوشهر  

رئيس دانش�گاه علوم پزشكي بوشهر از     بوشهر
افتت�اح 4۰ پ�روژه بهداش�تي درماني با 
اعتباري بالغ بر 94۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري در استان بوشهر خبر داد. 
سعيد كشميري گفت: تا پايان امسال 40 پروژه حوزه سالمت با اعتبار 
940 ميليارد ريال در استان به بهره برداري مي رسد و مردم مي توانند 
از اين خدمات بهره ببرند. وي اظهار داش��ت: هم اكن��ون 85 پروژه، با 
اعتبار 240 ميليارد تومان در حوزه سالمت در استان دردست اجراست 
كه تكمي��ل اين پروژه ها، تحولي اساس��ي در حوزه س��المت و درمان 
ايجاد مي كند. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، تكميل پروژه هاي 
سالمت و درمان را مهم ترين اولويت دانش��گاه علوم پزشكي در حوزه 
عمراني دانس��ت و تصريح كرد: از مديريت ارشد اس��تان انتظار داريم 
همانند گذشته نگاه ويژه اي به پروژه هاي حوزه سالمت داشته باشند. 
كشميري از اجراي اورژانس هس��ته اي در بوشهر خبر داد و بيان كرد: 
اين پروژه با مساحت 8 هزار متر مربع، دانشكده پزشكي و دندانپزشكي 
با مساحت 19 هزار متر مربع و بيمارستان 160 تختخوابي برازجان از 
مهم ترين پروژه هاي حوزه سالمت اس��تان بوشهر است. وي به اجراي 
طرح بيمارستان 160 تختخوابي بوشهر اشاره كرد و گفت: اين پروژه 
در جوار بيمارستان شهداي خليج فارس با مساحت 17 هزار متر مربع 
در دست اجراست كه با تكميل آن تخصص هاي گوناگون در بيمارستان 
مستقر مي شود. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر افزايش تخت هاي 
بيمارستان شهرستان تنگستان از 18 تختخواب به 42 تخت را از ديگر 
پروژه ها دانست و افزود: كلينيك ويژه بوشهر با مشاركت بخش خصوصي 
و كلينيك بيماري هاي خاص از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقالب 

به استان نيز از ديگر پروژه هاي شاخص حوزه سالمت است. 
منابع آبي اندك است. كشاورزي به شيوه سنتي ديگر پاسخگوي نياز غذايي 
كشور نيست. محصوالت باغي و زراعي هم هر ساله در اثر تغييرات آب و هوايي با 
سرمازدگي و گرمازدگي از بين مي روند. از همين رو طي يك دهه گذشته كشت 
گلخانه اي مورد توجه مسئوالن قرار گرفته و قرار است به زودي خبرهاي خوشي 

در راستاي توسعه اين شيوه مدرن از كشاورزي به گوش برسد و گلخانه ها در 
پنچ قطب كشاورزي تهران، اصفهان، يزد، جنوب كرمان و هرمزگان توسعه 
يابند. از همين رو گفته مي شود كه طي سال هاي آتي يك ميليون هكتار از باغات 
كشور به زير سايبان بروند و بخش عمده مشكالت كشاورزان را برطرف كند. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك


