
بخش غيزانيه يكي از سه بخش تابعه و بزرگ ترين 
بخش شهرستان اهواز است كه در مسيرهاي اهواز 
به ماهشهر، رامشير و رامهرمز واقع شده  است. ۸۰ 
روستا در اين بخش قرار دارد و بيش از ۲۵ هزار نفر 
جمعيت در آن ساكن هستند. در شرايطي شغل 
اكثر ساكنان اين مناطق كش��اورزي و دامپروري 
است كه روستاهاي بخش غيزانيه از آب آشاميدني 
خانگي و گاز بي بهره هستند و عدم آنتن دهي تلفن 
همراه نيز از ديگر مشكالت آنها به شمار مي آيد. با 
اين اوصاف خوب است بدانيم عالوه بر واقع شدن 
شركت هاي نفت و گاز كارون و مارون، شركت ملي 
حفاري ايران و پتروشيمي مارون نيز در اين بخش و 

در مسير ترانزيت بنادر ايران قرار دارد. 
  ثروتمندي بدون آب، جاده و مدرسه

بخش غيزانيه از سه بخش تابعه و بزرگ اهواز و در 
بخش شرقي مسيرهاي اهواز، رامشير، رامهرمز و 
بندر ماهش��هر قرار دارد.  اينجا را بايد قلب صنعت 
نفت خوزستان ناميد. جايي كه با نزديك به 3۰۰ 
چاه، قدرت توليد روزانه ده ها هزار بش��كه نفت را 
دارد. جايي كه زيِر زمينش مملو از ثروت اس��ت و 
روي آن از محروميت مي نالد.  مردم  غيزانيه هنوز 
 آب، جاده، مدرسه و بهداشت مناسب  ندارند و در 
نيم قرن گذشته ارمغان طالي سياه براي آنان جز 

آلودگي آب و هوا و خاك، بي آبي، نابودي كشاورزي 
و مهاجرت روس��تاييان چيز ديگري نبوده است. 
درحالي كه بيش از ۸۰ روس��تاي اين بخش هنوز 
هم آب، جاده و مدرسه ندارند و از كمبود بهداشت و 
مراكز درماني رنج مي برند، غيزانيه به بحراني ترين 
كانون گرد و غبار خوزستان تبديل شده است.  حدود 
يك ماه پيش بود كه نماينده ولی فقيه در خوزستان 
با دعوت مسئوالن استاني در ميان مردم حضور پيدا 
كرد و قول برطرف كردن مشكالت را داد. به خصوص 

موضوع آب؛ چه از نظر كمي و چه كيفي آن. 
  حرف هاي تكراري مسئوالن

وقتي حجت االسالم والمسلمين سيدعبدالنبي 
موسوي فرد، نماينده ولي فقيه در استان خوزستان 
و امام جمع��ه اهواز به ميان م��ردم محروم بخش 
غيزانيه رفت يك بار ديگر نور اميد در دل ساكنان 
اين منطقه روشن شد.  امام جمعه اهواز، مهم ترين 
خواسته ها و نياز مردم بخش غيزانيه را رسيدگي به 
آب و تكميل پروژه هاي منطقه، توجه به آموزش و 
پرورش و گله من��دي از كمبود مدارس در منطقه 
و ضرورت بازسازي مدارس فرسوده، نبود نظارت 
و رسيدگي به تأمين امكانات از طريق دهياري ها 
برشمرد.  بخشدار غيزانيه هم با اشاره به محروميت 
مردم اين منطقه از بهداشت و درمان، گفت: »1۵ 

خانه بهداش��ت وجود دارد اما با كمب��ود بهورز و 
دارو روبه رو هس��تيم. در اين بخش با ۲۵ هزار نفر 
جمعيت درمانگاه شبانه روزي وجود ندارد.« رسول 
س��اكي از ديگر نيازهاي بخش غيزانيه را تكميل 
پروژه هاي عمراني نيمه كاره، احداث جاده به آزادراه، 
برطرف شدن مشكل برق در منطقه و توسعه گاز در 
تعدادي از روستاها  و به كارگيري جوانان بومي در 

شركت هاي منطقه عنوان كرد. 
اما وقت��ي سرپرس��ت آب و فاضالب روس��تايي 
خوزس��تان ش��روع به صحبت كرد و يكس��ري 
حرف هاي تك��راري را تحويل داد، س��اكنان فكر 

كردند به اين حرف ها هم نمي شود اميد بست. 
علي حرباوي با اشاره به اينكه مشكل عمده بخش 
غيزانيه آب است كه در حال حاضر در بحراني ترين 
زمان آن قرار دارد، گفت: »نزديك به ۲۰۰ كيلومتر 
خطوط و شبكه در اين بخش نياز به اجرا دارد. 9۰ 
درصد مشكل آب، بحث كمي است كه با تكميل 
پروژه ها حل مي شود و مابقي نيز با اصالح شبكه ها و 
خطوط حل مي شود.« وي تأكيد كرد: »پروژه  بخش 
غيزانيه شروع شده و قول مي دهم كه ظرف دو تا سه 
ماه آينده به اتمام برسد و با اتمام آن تحول خوبي 
صورت مي گيرد. البته هم اكنون در زمينه انتقال 

آب، 1۲ تانكر در اين بخش فعال هستند.«

  پيگيري كارها تا حصول نتيجه
سال 9۵ وقتي اس��تاندار خوزس��تان به بازديد از 
روستاهاي غيزانيه رفت، ساكنان پر از سؤال و نياز 
و اميد بودند.  در آن روز هم آقاي استاندار قول داده 
بود آب تا سه ماه بعد از بازديد به مسيرهاي آبرساني 
روستاها روانه شود. همچنين با تعيين 1٦ كيلومتر 
لوله گذاري، گاز ب��ه خانه ها برس��د، ٤۰ كيلومتر 
راه روستايي ساخته ش��ود و براي دانش آموزان و 
به خصوص دختركاني كه به خاطر نبود مدرس��ه 
راهنمايي و دبيرس��تان در روستاها ترك تحصيل 
مي كردند، فكري كند.  حتي گفت��ه بود: »هزينه 
تعويض ۲3 كيلومتر سيس��تم آبرساني از شيبان 
تا صفيره به وسيله دس��تگاه هاي ذيربط از محل 

صندوق توسعه تأمين خواهد شد.«
در همان موقع قرار ش��ده ب��ود س��ازمان آب و برق 
خوزستان پروژه آبرساني به مس��ير مشرحات را كه 
حدود ۲۵ كيلومتر است ظرف س��ه ماه آينده انجام 
دهد. 11 كيلومتر مسير روستايي اين منطقه توسط 
راه  و شهرسازي ساخته شود. ٤۰ كيلومتر هم كه در 
برنامه قرار داشت توسط سازمان هايي كه از اين محل 
نفت و گاز استخراج مي كنند، يعني مناطق نفت خيز 
جنوب، پتروشيمي مارون، ملي و حفاري و استانداري 
خوزستان ساخته شود. به اين نحو كه اين ٤۰ كيلومتر 
را به چهار قسمت تقسيم كنند، هر سازمان 1۰كيلومتر 
را تأمين مالي كن��د و راه  و شهرس��ازي اجراي آن را 
برعهده گيرد.  اينها تمام حرف هاي غالمرضا شريعتي 
استاندار خوزستان در دي  ماه  سال 9۵ است. كسي 
كه بعد از يك س��ال و نيم يعني در اواس��ط سال 97 
وقتي ديد هيچ كاري انجام نش��ده است از اين همه 
س��هل انگاري ها گاليه كرد و حتي گفت كه مشكل 
آب منطقه غيزانيه تبعات اجتماعي و امنيتي به همراه 
دارد: »در اين زمينه شركت آب  و فاضالب روستايي 

بسيار كوتاهي مي كند.«
همان موقع حيدر سنجري، رئيس دهياران غيزانيه 
هم گفت: »ماه ها بعد از بازديد استاندار براي اجراي 
پروژه آبرساني فقط لوله ها تهيه و پيمانكاران معرفي 
شده اند اما شركت نفت به دليل برخورد مسيرهاي 
آبرس��اني با دو الين نفت و گاز اجازه حفاري نداده 
اس��ت. مردم بخش غيزانيه به س��توه آمده اند، در 
هنگام بارندگي براي تصفيه خانه ها مشكل به وجود 
مي آيد. تصفيه خانه ها ب��ه دليل خرابي فيلتر ها آب 
را تصفيه نمي كنن��د.« به هرحال اين ب��ار نماينده 
ولي فقيه در استان خوزس��تان پادرمياني كرده و از 
مسئوالن خواسته تا به اين وضع خاتمه دهند.  حتي 
حجت االسالم والمسلمين موسوي فرد گفته كه از 
وجود مش��كل آب در بخش غيزانيه شرمنده است 
و به س��هم  خود وعده ها را پيگيري مي كند.  وي با 
اشاره به اينكه مسئوالن متوليان حوزه  نفت در حد 
توان فكري به حال فرزن��دان خود كنند، بيان كرد: 
»عدالت اجتماعي اقتضا مي كند كه براي استخدام 
و به كارگيري نيروهاي جوان از مردم بومي استفاده 
شود.« موس��وي فرد تأكيد كرده در مدت چهار ماه 
وعده داده شده از سوي مسئوالن خوزستان بار ديگر 
در ميان مردم بخش غيزانيه حضور پيدا مي كنم و 

پيگير مشكالت مختلف هستم.

حدود سه سال پيش بود. وقتي استاندار خوزستان وارد روستاي غيزانيه شد 
كسي نمي دانست چه اتفاقي افتاده است. نگاه ها همه حيرت زده و پر از سؤال 
بود. مردم نمي دانستند بايد خوشحال باشند يا به خاطر انبوهي از دردها 
شکايت كنند. هرچه بود خواسته اولشان به آب ختم مي شد. كساني كه روي 
300 چاه نفت خوابيده بودند، از داشتن آب محروم بودند. در همان زمان آقاي 
استاندار قول داد تا سه ماه آينده آب به روستا برسد. بعد از گذشت حدود 

سه سال از آن روزها، يك ماه پيش بود كه نماينده ولي فقيه در خوزستان 
دوباره جمعي از مس�ئوالن اس�تاني را به غيزانيه دعوت كرد تا مشکالت 
موجود در اين منطقه را از نزديك ببينند و براي رفع درد كمي و كيفي آب 
چاره اي بينديشند. جالب اينکه در اين دعوت و بازديد از منطقه، سرپرست 
آب و فاضالب روس�تايي خوزس�تان گفته اس�ت: پروژه  بخ�ش غيزانيه 
شروع شده و قول مي دهم كه ظرف دو تا س�ه ماه آينده به اتمام برسد...!
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محروميت »غيزانيه«  با داشتن 300چاه نفت!
 نماينده ولي فقيه در خوزستان با دعوت از مسئوالن خواست مشکالت غيزانيه را 

از نزديك مشاهده و در كمترين زمان آنها را رفع كنند

88498441سرویس  شهرستان

 تعلل 10ساله در اجراي طرح 
اصالح  الگوي كشت هندوانه 

كشاورزي بدون برنامه و بدون توجه به نيازهاي بازار و تنها با در نظر 
گرفتن قيمت و فروش يك محصول خاص طي سال هاي گذشته منجر به 
اشباع بازار يك بار با سيب زميني، بار ديگر با هندوانه و ديگر محصوالت 
آب دوستي مي شود كه نه تنها كشاورز را متضرر مي كند، بلکه به دليل 
حجم باالي توليد، منابع آب بس�ياري هم به تاراج مي برد. اتفاقي كه 
در كنار بي برنامگي متوليان رخ مي دهد و امسال براي چندمين سال 
پياپي به متضرر شدن هندوانه كاران منتهي شده است؛ موضوعي كه 
به دنبال اجرا نشدن 10 سال طرح اصالح الگوي كشت رخ داده است. 

    
سال هاست كشاورزان در مزارعشان دست به كشت و زرع مي زنند و هيچ 
برنامه اي براي توليد محصوالتي كه روانه بازار مي كنند ندارند، از همين رو 
يك سال كشاورزان با تجربه بازار سال گذشته دست به توليد پياز مي زنند 
و حجم بااليي از اين محصول از مزارع برداشت مي شود، سال ديگر آنها 
سيب زميني را انتخاب مي كنند و در زمان برداشت بازار را اشباع مي كنند. 
تقريباً هر سال هم مساحت بسياري از مزارع به خصوص در جنوب كشور 
را به توليد هندوانه اختصاص مي دهند؛ چراكه كشاورزان نمي دانند دقيقاً 
نياز بازار به چه محصولي اس��ت و تنها با تجربه س��ال هاي قبل دست به 
توليد مي زنند و همين موضوع باعث اشباع بازار با يك محصول و متضرر 
شدن كشاورزان و كمبود محصولي ديگر و كميابي برخي توليدات مي شود. 
از همين رو 1۰ س��ال پيش متوليان طرح اصالح الگوي كشت را مطرح 
كردند تا ضمن تنظيم بازار و برنامه ريزي براي كشاورزي اقتصادي جلوي 
به تاراج رفتن منابع آبي هم گرفته شود. اما سال هاست همچنان هنداونه 
به صورت بي رويه توليد مي شود؛ محصولي آب دوست كه منابع آبي را به 
تاراج مي برد و درنهايت هم چيزي عايد كش��اورزان نمي كند؛ چراكه هر 
سال بخشي از اين توليدات به دليل به صرفه نبودن قيمت گذاري ها، باال 
بودن هزينه هاي حمل و نقل و غيره حتي به مرحله برداشت هم نمي رسد. 
محصولي كه ب��راي توليد هر كيل��وي آن حدود 3۰۰ ليت��ر آب مصرف 

مي شود، امسال قيمتش به كيلويي ٤۰۰ تومان رسيده است. 
   ضرورت آغاز طرح اصالح الگوی كشت

بر اس��اس گفته كارشناس��ان هندوانه كيلويي ٤۰۰ تومان نشانگر اين 
اس��ت كه امس��ال هندوانه كاران به ش��دت ضرر كردند. اين ضررها نيز 
تكراري شده است؛ يك سال هندوانه كار، يك سال صيفي كار و سال بعد 
سيب زميني كار و اين چرخه همچنان تكرار مي شود. دليل آن نيز اجرا 
نشدن طرح الگوي كشت در كشور است كه 1۰ سال روي ميز مسئوالن 
جا خوش كرده است و همچنان وعده اجرا را سال به سال تكرار مي كنند. 
بر اساس گفته كارشناسان در اس��تان هاي مختلف حجم برداشت اين 
محصول در خراسان شمالي 13 هزار تن، در گلس��تان 3۰ هزار تن، در 
اصفهان ۲ هزار و ٦۰۰ تن، در خراسان جنوبي نزديك به 3 هزار تن و غيره 
پيش بيني شده است. در همين راستا يك كارشناس حوزه آب درخصوص 
كش��ت محصوالت آب بر مي گويد: »اين موضوع اصالح الگوي كشت را 
مي طلبد كه بايد از سوي وزارت جهاد كش��اورزي پياده سازي شود و با 
توجه به ظرفيت هر منطقه كشت برخي محصوالت ممنوع اعالم شود و 
بايد برخي محصوالت توليدي شان در برخي مناطق توسعه يابد.« مجتبي 
شوريان اضافه مي كند: »به طور مثال در دشت هاي جنوبي كشور كه جزو 
دشت هاي گرم و كم آب به شمار مي رود توليد هندوانه توجيه اقتصادي 
ندارد و به دليل آب بر بودن توليد آن ارزش افزوده قابل توجهي نيز ندارد.« 
وي ادامه مي دهد: »بايد كش��اورزان اين آگاهي را پيدا كنند كه كشت 
محصوالت آب بر از لحاظ پايداري منابع آبي به كشور لطمه وارد مي كند 
و اجراي آن بايد با قوانيني صورت گيرد كه در صورت تخلف كشاورزان و 
كشت محصوالت ممنوعه با جريمه يا ممنوعيت كشت يك ساله روبه رو 
شوند.« بر اساس گفته اين كارشناس بايد قبل از بحراني شدن وضعيت 
منابع آبي به فكر اصالح الگوي كشت در كشور بود تا با پيشگيري بتوان 
راهي براي حفظ منابع آبي پيدا كرد. گفتني است بر اساس آمار گمرك 
در سال گذشته بالغ بر 7٦۸ هزار تن هندوانه به 3۵ كشور جهان صادر 
شده است؛ صادراتي كه به رغم ارزآوري 1۵7 ميليون دالري هزينه آب 

مصرفي آن براي توليد هندوانه  بيش از سود آن بوده است.

 بهره برداري از 250طرح محروميت زدایی
 در چهارمحال و بختياري 

ط�رح   ۲۵۰ ج�اري  س�ال  ط�ي     چهارمحال و بختياري 
محروميت زدايي در استان از سوي 

سپاه قمر بني هاشم)ع( بهره برداري شده است. 
سرهنگ پاسدار هوشنگ فوالدي مسئول بسيج سازندگي سپاه قمربني 
هاشم)ع( چهارمحال و بختياري گفت: در راستاي طرح بزرگ خدمت رساني 
به محرومان و به مناسبت ٤۰ سالگي انقالب اسالمي، اجراي ٤۰ هزار طرح 
عمراني از اواخر سال گذشته در كشور آغاز شد كه بيش از يكهزار و ۲۵۰ 
پروژه سهم اين استان بوده است.  وي افزود: از اين تعداد تاكنون ۲۵۰ طرح 
در زمينه آبرساني منازل روستايي، انتقال آب به مزارع كشاورزي، اليروبي 
قنوات و احداث مس��كن مددجويان مورد بهره برداري قرار گرفته است.  
مسئول بسيج سازندگي سپاه قمر بني هاشم)ع( چهارمحال و بختياري 
ادامه داد: افتتاح اين پروژه هاي عمراني و خدمات رس��اني به محرومان با 
مشاركت خيرين و تالش هاي گروه هاي جهادي و همكاري دستگاه هاي 
مختلف محقق شده است و اميدوار است تا پايان سال مابقي طرح ها نيز به 
بهره برداري برسند و گوشه اي از مشكالت نيازمندان استان مرتفع شود.  
فوالدي همچنين از اعزام 11۰ گروه جهادي به مناطق محروم چهارمحال 
و بختياري و ۲۰ گروه جهادي به منطقه س��يل زده شهرس��تان شوشتر 
خبر داد.  مسئول بسيج سازندگي چهارمحال و بختياري افزود: حمايت 
از طرح هاي اقتصاد مقاومتي براي ايجاد اشتغال و راه اندازي كارگاه هاي 
زودبازده، محروميت زدايي و ساخت مسكن براي نيازمندان و مددجويان 
تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و امدادرساني در حوادث غيرمترقبه 
همچون زلزله و سيل گوشه اي از خدمت رساني جهادي بسيج سازندگي 
است.  فوالدي ادامه داد: خدمت رساني به 3۵ هزار نفر با حضور پنج تيم در 
حوزه بهداشت و سالمت انسان و دام، از ديگر خدمات ارائه شده در مناطق 

سيل زده از سوي جهادگران استان به شمار مي رود.

 محصوالت گلخانه اي پيشوا 
در سبد غذایي اروپایي ها 

آب و هواي مناسب در كنار وجود خاك حاصلخيز ازجمله مزايايي 
به ش�مار مي رود كه موجب شده تا شهرستان پيش�واي ورامين 
ب�ه يک�ي از مهم ترين قطب ه�اي تولي�د محصوالت كش�اورزي 
خصوصًا نوع گلخانه اي آن تبديل ش�ود.  در اين ميان استفاده از 
فناوري هاي نوين در كشاورزي ازجمله آبياري نوين و استفاده از 
گلخانه سبب ش�ده تا اين منطقه عالوه بر تأمين نياز صيفي جات 
استان تهران به ساير مناطق كشور نيز صادرات داشته باشد.  حاال 
خبرها حکايت از آن دارد كه با باال رفتن ميزان توليدات و كيفيت 
محصوالت كشاورزي در پيشوا اين شهرستان توانسته سهم قابل 
توجهي از بازارهاي اروپايي و خلي�ج فارس را نيز از آن خود كند. 

    
موفقيت كشاورزان پيشوا در استان تهران باعث شده اين شهرستان با 
ايجاد يك هزار و 3۰۰ هكتار گلخانه، يك هشتم گلخانه هاي كشور را به 
خود اختصاص دهد.  آمارها نشان مي دهد اين منطقه توانسته تاكنون 
٤۰۰ هزار تن محصول كشاورزي توليد كند.  كيفيت خوب محصوالت 
توليدي در پيشوا ازجمله داليلي است كه توانسته به غير از بازارهاي 

داخلي خارجي ها را نيز مجذوب توليدات خود كند. 
   تصاحب بازارهاي منطقه و اروپا 

كيفيت در كنار كميت بس��يار خوب توليدات كش��اورزي در پيشواي 
ورامين كه شامل انواع صيفي جات، گرمك، طالبي و هندوانه مي شود 
موجب شده تا نه تنها نام اين شهرس��تان دركنار ورامين در توليدات 
مش��ابه در ميان ساير اس��تان هاي كش��ور خودنمايي كند، بلكه حاال 

بازارهاي خارجي نيز به شدت طرفدار اين محصوالت هستند. 
فرماندار پيشوا با تأييد اين موضوع مي گويد: »در حال حاضر محصوالت 
صيفي و گلخانه اي شهرستان پيشوا به كشورهاي اروپايي و حوزه خليج 
فارس صادر مي شود.« حس��ين عباس��ي مي افزايد: »هم اكنون ٦۵۰ 
بهره بردار كشت گلخانه اي در پيش��وا ساالنه 39۰ هزار تن محصوالت 

گلخانه اي توليد مي كنند.«
 يكي از موضوعاتي كه در سال هاي اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته 
است بحث توليد گل هاي زينتي در اين منطقه است.  با وجود ظرفيت 
باال و خوب توليد گل، اما ريس��ك پذيري باال در توليدات گل، موجب 
شده تا گلخانه داران كمتر به اين حوزه ورود كرده و در حال حاضر تنها 
ساالنه حدود ۲ ميليون شاخه گل از شهرستان پيشوا به ديگر كشورها 

صادر مي شود. 
 فرماندار شهرستان پيشوا با اش��اره به اعطاي تسهيالت با نرخ سود 9 
درصدي دولت به گلخانه داران، در اين خصوص مي گويد: »قرار است با 
استفاده از همين تسهيالت، ۲۰ هكتار به سطح زير كشت واحد توليد 
گل هاي زينتي اضافه شود كه بي شك در اقتصاد منطقه تأثيرگذار بوده 
و موجب تشويق ساير گلخانه داران خواهد شد.« وي با اشاره به مشكالت 
پيش روي گلخانه داران پيشوايي خاطرنشان مي كند: »عمده مشكل 
كشاورزان پيشوا در مباحث اعتباري و مالي است و اختصاص تسهيالت 
ارزان قيمت به اين بخش مي تواند انگيزه فزاينده اي براي فعاالن حوزه 

كشاورزي به ويژه گلخانه داران ايجاد كند.«
 عباسي با اشاره به اقداماتي براي رفع مشكالت توليدكنندگان مي افزايد: 
»در شهرستان پيشوا مشوق هاي مختلفي چه در بحث تسهيالت دولتي 
و چه در بخش همكاري هاي محلي و درون شهرستان انجام مي گيرد 
و تمام تالش خود را به كار بس��ته ايم تا موانع را از سر راه سرمايه گذار 

برداشته و زمينه رونق اشتغال و توليد را در منطقه فراهم نماييم.«
  پيشوا خط مقدم توليدات گلخانه اي 

مهيا بودن تمامي شرايط براي كش��ت انواع محصوالت كشاورزي در 
شهرستان پيشواي ورامين در استان تهران سبب شده تا اين منطقه با 
داشتن يك هزار و 3۰۰ هكتار گلخانه، يك هشتم گلخانه هاي كشور را به 
خود اختصاص دهد. فرماندار پيشوا در اين خصوص مي گويد: »با توجه 
به افزايش روزافزون تقاضاي محصوالت غذايي نيازمند برنامه ريزي براي 

توسعه گلخانه ها در شهرستان پيشوا هستيم.« 
حس��ين عباس��ي مي افزايد: »با تغيير الگو هاي كش��ت و به كارگيري 
مكانيزاسيون، ميزان توليد محصوالت زراعي افزايش يافته و زمينه رونق 

در شهرستان پيشوا فراهم خواهد شد.«
 با توجه به محدوديت اراضي كشاورزي، جلوگيري از ساخت و ساز هاي 
غيرمجاز در اراضي كشاورزي ضرورت داشته و بايد با تدابير و نظارت 
الزم، از اين س��رمايه بزرگ حفاظت و حراست ش��ود. از طرفي اقليم 
خشك شهرستان پيشوا و كمبود منابع آبي ايجاب مي كند روش هاي 
نوين آبياري و بهينه س��ازي مصرف آب در دستور كار كشاورزان قرار 
گيرد. از آنجا كه يكي از مهم ترين برنامه هاي مديريت جهاد كشاورزي 
شهرستان پيشوا، تبديل گلخانه هاي س��نتي به گلخانه هاي صنعتي 
اس��ت، با برنامه ريزي ه��اي انجام گرفت��ه تاكنون ۵۰ درص��د از اين 
گلخانه ها تبديل به س��ازه هاي نوين ش��ده اند. درحالي كه هم اكنون 
بيش از 9۰درصد از منابع آب كشور صرف بخش كشاورزي مي شود كه 
بخش عمده اي از اين آب از منابع زيرزميني استحصال مي شود كه بايد 
با برنامه ريزي از ميزان برداشت آب از اين بخش كاست، لذا بهره گيري 
از روش كشت گلخانه اي محصوالت كشاورزي، ميزان مصرف آب را تا 

يك سوم كاهش مي دهد. 
مديريت بهره گيري از منابع و آب زراعي موجود باعث شده تا در بسياري 
از اراضي كش��اورزي شهرستان پيش��وا دو بار محصول در طول فصل 
كاشته شود و اين امر باعث شده تا ميزان سطح زير كشت محصوالت 

۲هزار و ۸۰۰ هكتار بيش از اراضي قابل كشت باشد.

محمدرضا سوري ميترا شهبازي

س�امانه متمركز      تهران
خدمات اينترنتي 
جنوب شرق استان تهران با حضور وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در شهرستان قرچک افتتاح شد.

محمدج��واد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات صبح ديروز پ��س از ورود به 
شهرس��تان قرچك س��امانه متمركز خدمات 
مخابراتي جنوب شرق اس��تان تهران و پروژه 
توسعه پورت اينترنت پرس��رعت شهري را در 
مركز مخابراتي ش��هيد باهنر اين شهرس��تان 
افتتاح كرد.  همچنين وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در ادامه س��فر خود به جنوب ش��رق 
استان تهران به شهرستان ورامين رفته و ضمن 
افتتاح پروژه اينترنت پرسرعت در روستاها، در 

مراسم تقدير از تيم واليبال شهرداري ورامين به 
عنوان قهرمان آسيا و قهرمان ليگ برتر واليبال 
كش��ور در فرمانداري اين شهرس��تان حاضر 
خواهد شد.  ديدار با خانواده ش��هدا و بررسي 
اينترنت روستاهاي شهرستان پيشوا و افتتاح 
پروژه مخابراتي اينترنت پرس��رعت روستايي 
در آيين��ي در مس��جد حض��رت ابوالفضل)ع( 
جليل آباد از ديگر برنامه هاي سفر وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات به جنوب شرق استان تهران 
است.  با افتتاح اين س��امانه كه با 1۲۰ ميليارد 
ريال اعتبار اجرايي شده اس��ت، ۲۲ روستا در 
 جنوب شرق استان تهران از اينترنت پرسرعت 
»اي .دي.اس.ال« و »وي.دي.اس.ال« بهره مند 

خواهند شد. 

    سمنان  معاون حمايت و 
س�المت كميته 
امداد س�منان از بهره مندي 4 ه�زار و ۶۰۰ 
خانوار روستايي در مناطق محروم استان از 
خدم�ات حمايت�ي اي�ن نه�اد خب�ر داد. 
س��يده فاطمه تقوي، معاون حمايت و سالمت 
كميته امداد اس��تان س��منان با اش��اره به ارائه 
خدمات متنوع به ٤٦۰۰ خانوار روستايي استان 
گفت: اين طرح در 1٦۵ روستاي استان سمنان 
اجرا مي ش��ود. در قالب اجراي اين طرح 3 هزار 
و ٤۰۰ نوع خدمات حمايتي به روس��تاهايي كه 
داراي محروميت با ضريب بين ٦ تا ۸ هس��تند 
ارائه مي شود كه با دريافت اين خدمات از سوي 
كميته امداد بخشي از مش��كالت خانوار ساكن 

در اين مناطق رفع مي شود.  وي با تأكيد بر لزوم 
ارائه اين خدمات در مناطق محروم افزود: خدمات 
درماني، سبد غذايي، حمايت از طرح هاي اشتغال 
و توزيع رايگان جو و بيده ازجمله خدماتي است 
كه در راستاي اجراي اين طرح به مردم ساكن در 
مناطق محروم استان سمنان ارائه مي شود.  معاون 
حمايت و سالمت كميته امداد استان سمنان در 
ادامه با بيان اينكه حمايت از طرح هاي اشتغال با 
هدف اعطاي تسهيالت بانكي از مددجويان ساكن 
مناطق روس��تايي با ضريب محروميت اجرايي 
مي شود، افزود: ساخت و بهسازي مسكن، هديه 
ازدواج، جهيزيه، اردوهاي زيارتي و تربيتي، توزيع 
مرغ منجمد و غيره از ديگر خدماتي است كه در 

اين بخش اجرايي مي شود.

سجاد مرسلي
   گزارش يك

  

معاونت بازرگانی
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