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هزاران هکتار باغ پســته و صنایع وابسته باالدستی این 
محصول در کرمان در حالی بر اثر خشکسالی در معرض خطر 
قرار گرفته اند که مســئوالن هیچ راهکاری برای حل مشکل 
ندارند.به گزارش مهر، کاهش ۸۰ درصدی بارندگی طی سال 
آبی گذشته و پیش بینی های هواشناسی در خصوص ادامه 
روند کاهشی بارندگی در استان کرمان، کشاورزی استان را 
به عنوان پر درآمدترین بخش اقتصادی تحت تأثیر قرار داده 
است.هر چند مسئوالن هنوز اعداد دقیق خسارت خشکسالی 
را به بخش کشــاورزی اعالم نکرده اند اما میزان تولید پسته 
۴۰ تــا ۵۰ درصد و خرما نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته 
اســت، همین روند را در ســومین محصول پر درآمد استان 

یعنی گردو و خشکبار هم می توان مشاهده کرد.
خشکســالی تغییرات اقلیمی و افزایش قیمت نهاده های 
کشاورزی به محصوالت سیفی و سایر محصوالت در جنوب 
کرمان نیز صدمات زیادی وارد کرده اســت اما در این میان 
پسته با درآمدزایی ساالنه ۱.۵ میلیارد دالر مهمترین محصول 
ارزآور کرمان در بخش کشاورزی و دومین عامل ازرآوری در 
استان کرمان است که سال جاری با افت تولید قابل توجهی 
مواجه بوده اســت.هر سال ۹۰ درصد از محصول تولیدی در 
استان وارد بازارهای بین المللی می شود و بخش اندکی از آن 
به بازار داخلی تزریق می شــود که در ســال جاری به دلیل 
افت تولید بخش قابل توجهی از مشتری های خارجی پسته 
کرمان به سمت بازار کشورهای رقیب یعنی آمریکا، ترکیه و 
یونان رفتند. دو سال قبل نیز همین وضعیت روی داد و ۹۵ 
درصد از محصول پسته به دلیل تغییرات اقلیمی و بی آبی از 
بین رفت و ادامه این روند یکی از مهمترین پایه های ارزآوری 

کشور را با خطر جدی مواجه می کند.
نکتــه جالب توجه اینکه طــی دو دهه اخیر که باغ های 
پسته استان با تنش آبی مواجه شده اند مسئوالن در سطوح 
ملی هیچ اقــدام مؤثری برای کاهش ریســک تولید انجام 
نداده اند و از ســوی دیگر مســئوالن محلــی هم فقط ابراز 
نگرانی می کنند.این در حالیست که استفاده از ارقام مقاوم 
در مقابل تنش های دمایی، اســتفاده از روش های مکانیزه 
آبیاری و اســتفاده از منابع جایگزین بــرای تأمین آب در 
کنار حمایت بیمه ای و ارائه تســهیالت برای تأمین نهاده ها 
می تواند بســیاری از مشکالت را کاهش دهد.اما ادامه رویه 
فعلــی نتیجه ای جز از بین رفتن مهمترین بخش ســرمایه 
کشاورزی اســتان کرمان نخواهد داشت.محسن جالل پور 
رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران و یکــی از فعاالن حوزه 

پســته در اســتان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: به 
محصول پســته باید به عنوان یک محصول اســتراتژیک و 
صادرات محور نگاه شود این محصول از مهمترین کاالهای 
ارزآور حتی در شرایط تحریم است چون ایران در این زمینه 
ارجحیت تولید کمی و کیفی دارد به همین دلیل هم حمایت 
از تولید این محصول اهمیت باالیــی دارد.وی عنوان کرد: 
متأســفانه طی ســال های اخیر تغییرات اقلیمی پی در پی 
موجب کاهش سطح تولید پسته در استان کرمان به عنوان 
مهمترین قطب تولید محصول در ایران شــده است.جالل 
پور با اشاره به خشکسالی در کرمان گفت: شاهد افت سطح 
آب های زیر زمینی در دشت های پسته خیز استان هستیم و 
همین امر باغ ها را در مخاطره جدی قرار داده در این شرایط 
حمایت از کشــاورزان در راســتای ادامه تولید و رفع موانع 

موجود اهمیت بسیار باالیی دارد.
وی برنامه ریزی برای حفظ بازارهای جهانی پسته را دارای 
اهمیت بســیار باال دانســت و گفت: در زمینه پسته شاهد 
فعالیت صنایع باال دستی و پایین دستی متعدد هستیم که 
میلیاردها تومان ســرمایه را در خود متمرکز کرده و هزاران 
نفر نیز در این زمینه مشــغول به کار هســتند و در صورت 
تداوم وضعیت فعلی شــاهد چالش جدی در استان خواهیم 

بود.وی گفت: حمایت از کشــاورزان بســیار مهم است و در 
این صورت اســت که می توانیم برای حراست و حفاظت از 
بازارهای بین المللی تــالش کنیم، با وجود همه مخاطرات 
و مشــکالت هنوز هم پســته ایران دارای ارجحیت بســیار 
باال در زمینه تولید اســت زیرا پسته آمریکا بسیار ریز و بی 
کیفیت است.احمد نظری یکی از کشاورزان و تولیدکنندگان 
پسته در اســتان کرمان است که در گفتگو با مهر می گوید: 
مسئوالن چشم خود را به روی مشکالت کشاورزان در استان 
کرمان بسته اند و نمی دانند چه بر سر کشاورزان آمده است، 
مســئوالن استانی مشخص نیست چه گزارشی به وزارتخانه 
مطبوع می دهند و مسئوالن وزارتخانه ها هم گویا در شرایط 

کرونا تمایلی برای بازدید میدانی از استان ها ندارند.
وی افزود: باغ های پســته امسال نیمه خشک شدند و در 
بهترین حالت ۵۰ درصد باغ ها مثمر بودند و محصول هم بی 
کیفیت شد این شرایط فقط به دلیل خالء تحقیق و کارهای 
کارشناسی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و عدم تأمین منابع 
آب اســت. آیا مســئوالن می دانند که اگر این باغ ها خشک 
شــدند فرصت های شــغلی از بین می رود و جوانان به جای 

کشاورزی به قاچاق سوخت و کاال روی می آورند؟
نظــری بیان کرد: این باغ ها و صنایع وابســته هر ســال 

حداقل یک میلیون شــغل هم برای کارگران فصلی ســایر 
استان ها تأمین می کند، دراین شرایط چرا همه نشسته اند و 
از دست رفتن فرصت های اقتصادی و تولید را نگاه می کنند 

و هیچ کاری انجام نمی دهند؟
وی گفت: تا کی مسئوالن پشت میزهایشان می نشینند 
و حقوق بــاالی ۱۰ میلیون می گیرنــد و کاری نمی کنند؟ 
این وضعیت کی باید تمام شــود؟ از مسئوالن دولت جدید 
می خواهیم به وضعیت کشاورزی در استان کرمان ورود کنند 
و از نزدیک ببینند که محصوالت ارزآوری مانند پسته و خرما 

در حال نابود شدن هستند و کسی کاری نمی کند.
وی گفت: در آمریکا شــرایط را برای مهاجرت کشاورزان 
کرمان فراهــم می کنند، زمین می دهنــد و با حمایت های 
علمی و آزمایشــگاهی شــرایط را برای بهبــود تولید مهیا 
می کنند و هدفشان هم تأمین ثروت است اما در کرمان که 
مهد تولید پســته است همه نشســته اند و نگاه می کنند. از 
مسئوالن می خواهم تحقیق کنند و ببینند در مرکز تحقیقات 
پسته اســتان کرمان طی ۱۰ سال گذشته چه اقدام عملی 

برای حمایت از کشاورزان انجام شده است؟
محمدرضا پــور ابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پسته در 
استان کرمان تنها یک محصول کشاورزی نیست بلکه صنایع 
گسترده ای را به همراه خود دارد که شامل ترمینال های ضبط 
و فرآوری اســت که میلیاردها دالر سرمایه را شامل می شود 
و حراســت و حفاظت از این ســرمایه ها بســیار مهم است.
وی تصریح کرد: باید سیاســت گذاری ها به سمت حمایت 
از کشــاورزان برود و در این زمینه تحقیقات و پشتوانه های 

علمی برای مهار مخاطرات بسیار مهم است.
پــور ابراهیمی خواســتار حمایت از محققــان و اقدامات 
دانش بنیان در این زمینه شــد و گفت: می توان با استفاده 
از پتانسیل های علمی نســبت به اصالح باغ ها برای مقاومت 
در مقابــل تغییرات اقلیمی و افزایش محصول کار کرد.وی با 
اشاره به کاهش سطح زیر کشت به دلیل خشکسالی گفت: 
نباید اجازه داد باغ های پســته در استان کرمان از بین برود 
در این صورت شــاهد ضربه شدید به اقتصاد استان خواهیم 
بود.کشاورزان استان کرمان طی سال های اخیر با مشکالت 
جــدی در زمینه تولید مواجه بوده انــد که می توان به دالل 
بازی، افزایــش قیمت نهاده ها، تغییرات اقلیمی، نوســانات 
ارزی، مشــکالت ناشی از تحریم ها و صادرات محصول اشاره 

کرد.

از ابتدای سال الشه ۳۵ قالده فک خزری در استان های 
مازندران و گیالن کشف شده است.

دکتر امیر صیاد شــیرازی مســئول مرکــز درمانی و 
تحقیقاتی فک خزری در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان از ساری، با بیان اینکه الشه ۳۵ قالده فک خزری از 
ابتدای امسال تاکنون در سواحل جنوبی دریای خزر کشف 
شده است گفت: این الشه ها از جویبار در استان مازندران 
تا آب های ساحلی استان گیالن کشف شده است.او افزود: 
هیچ تلفاتی از فک های خزری در اســتان گلستان تاکنون 
گزارش نشده است.مسئول مرکز درمانی و تحقیقاتی فک 
خزری با بیان اینکه تعداد الشه های کشف شده از فک های 
خزری در مقایســه با هفته های گذشته کمتر شده است، 
ادامه داد: ماه گذشــته روزانه یک تا دو الشه فک خزری 

در ســواحل جنوبی دریای خزر کشــف می شد اما در دو 
روز گذشــته الشه هیچ فوکی در این مناطق کشف نشده 
است.امیر صیاد شــیرازی گفت: آخرین الشه فک خزری 
ســه روز قبل در آب های ســاحلی بندر انزلی در استان 
گیالن از آب بیرون کشــیده شــد که چون زمان طوالنی 
از تلف شــدن این حیوان گذشــته بود قابل بررسی های 
آزمایشــگاهی نبود.مســئول مرکز درمانــی و تحقیقاتی 
فک خزری با بیان اینکه نمونه برداری های آزمایشــگاهی 
از الشــه های تقریبا ســالم انجام و به سازمان دامپزشکی 
ارســال شده اســت، گفت: در تماسی که با مسئوالن این 
ســازمان گرفته شــده بود آن ها ابتالی فک های خزری 
تلف شــده به آنفلوآنزای فوق حاد را رد کردند.دکتر امیر 
صیاد شــیرازی گفت: برای یافتن علت اصلی تلف شــدن 

فک های خزری آزمایش های میکروبی و بررسی آالینده ها 
یا ســموم نیز در حال انجام اســت که بــه دلیل زمان بر 
 بودن این آزمایش هــا باید منتظر اعالم رسمی ســازمان

دامپزشکی بود.
او افزود: از دو الشه فک خزری که اخیرا در تور صیادان 
گرفتار و خفه شــده بودند نیز نمونــه برداری هایی انجام 
و برای بررسی  به ســازمان دامپزشکی ارسال شده است.
مســئول مرکز درمانی و تحقیقاتی فــک خزری گفت: با 
توجه بــه منفی بودن ابتالی فک های خزری تلف شــده 
به آنفلوانزای فوق حاد به نظر می رســد علت تلف شــدن 
این جانوران را در جای دیگری باید جســتجو کرد.دکتر 
شــیرازی به برگزاری مانور مشترک جمهوری آذربایجان 
با ترکیه و پاکســتان در دریای خزر اشــاره کرد و گفت: 

در حال حاضــر محتمل ترین علت تلف شــدن فک های 
خزری برگزاری مانور نظامــی و تبعات آن روی این گونه 
جانوری اســت.او افزود: مقرر شده است سازمان حفاظت 
محیط زیســت بــا وزارت خارجه کشــورمان مکاتباتی 
داشته باشــد تا ابعاد این مانور بررسی شود.مسئول مرکز 
درمانــی و تحقیقاتی فک خزری بــا بیان اینکه این مرکز 
با گروه های علمی کشــور های حاشــیه دریای خزر که در 
خصوص فک های خزری فعالیــت می کنند همکاری های 
دارد، گفت: بنا به گفته ایــن متخصصان تلفات فک های 
خزری در ســایر کشور های حاشــیه دریای خزر مشاهده 
نشده است.ُفک َخَزری تنها پستاندار دریای خزر است که 
در دریــای خزر و رودخانه های منتهی به آن مانند ولگا و 

اورال زندگی می کند.

رئیس تعاونی ســبزی کاران شــنب غازان تبریز گفت: 
از ۱۵ ســال پیــش با موضوع آالیندگی نشــت مواد نفتی 
درگیر هســتیم، اما امروز این مشــکل تشدید شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،غالمرضا باغبان 
رئیس تعاونی سبزی کاران شنب غازان تبریز گفت: اراضی 
سبزی کاری منطقه شــنب غازان تبریز که پشت ایستگاه 
راه آهن واقع شــده، بیش از ۵۰۰ هکتار وســعت دارد که 
فعال ۱۰ هکتار از آن با آلودگی دســت به گریبان اســت.او 
افزود:مواد نفتی گازوئیل و مازوت به آب های زیرزمینی این 
منطقه نشت پیدا کرده و با آب مخلوط شده است. نه تنها 
مسئوالن راه آهن تبریز پاســخگوی ما نیستند، بلکه هیچ 
مســئول دیگری نیز پیگیر این موضوع نیست.او با تاکید بر 

این که آب های مخلوط شده با مواد نفتی منجر به آلودگی 
شده و به هیچ وجه نمی توان از آن استفاده کرد بیان کرد: 
اکنون درخواست ما این اســت که با کمک مسئوالن ذی 
ربط از گسترش بیشتر نشت مواد نفتی به مزارع جلوگیری 

کنیم.
 رئیس تعاونی ســبزی کاران شــنب غازان تبریز گفت: 
نشت این مواد نفتی منجر به سوختگی محصوالت و حتی 
آلودگی خاک شــده به طوری که دیگر تولید محصول در 
مناطقی که آب های آلوده جریان دارند، به هیچ وجه ممکن 
نیســت.باغبان ادامه داد: کشــاورزان مزارع این منطقه که 
نمی توانند از آب های آلوده استفاده کنند، به اجبار از مزارع 
همســایه خود آب می آورند و حتی تعدادی از کشــاورزان 

مــزارع خود را رها کــرده و رفته انــد.او در خصوص منبع 
نشــت این مواد نفتی توضیح داد: با توجه به نزدیک بودن 
ایستگاه راه آهن به این منطقه، در درجه اول این مجموعه 
باید پاســخگو باشد، اما مسئوالن آن نه تنها این موضوع را 
جدی نمی گیرند، بلکه این بحران را به گردن ارگان دیگری 
می اندازند.اوگفت: ما حتی به مسئوالن پاالیشگاه تبریز نیز 
مراجعه کردیم تا ببینیم دلیل این نشــتی از این مجموعه 
اســت یا نه که با حضور کارشناسان امر مشخص شد، این 
پاالیشــگاه هیچ خط عبوری از این منطقــه ندارد و عمال 

نشت مواد از این طریق امکان پذیر نیست.
حال کشــاورزان باغات و مزارع ســبزی کاری »شنب 
غازان« از خطر آلودگی محیط زیستی باغات خود نگران و 

در تکاپو هستند؛ آنان ادعا می کنند که روغن لوکوموتیوی 
که ســال های ســال، مجموعه راه آهن تبریــز در دپو های 
حفرشــده ی خود خالی کرده اســت، از طریــق خاک به 
آب های زیرزمینی باغات پشت راه آهن رسیده و زمین ها را 
آلوده می کند.آنان خواستار ورود مدیریت ارشد آذربایجان 
شــرقی و تشــکیالت قضایی به این موضوع هســتند تا از 
آسیب بیشتر به محیط زیســت به عنوان میراث آیندگان 
جلوگیری شود.»شنب غازان« )شام غازان به زبان محلی(، 
منطقه ای تاریخی در جنوب غرب تبریز اســت که ســابقه 
عمران وآبادی آن به دوره حکمرانی غازان خان می رســد 
و ضلــع غربی آن از زمان های قدیم تا به امروز پوشــیده از 

باغات و مزارع سبزی و صیفی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی از عدم 
اجرایی شدن قیمت مصوب خرید تضمینی سیب صنعتی 
در آذربایجان غربی انتقاد کرد.سیدسلمان ذاکر در گفتگو با 
مهر با بیان اینکه امسال هم متأسفانه بازار سیب صنعتی به 
یکی از مشکالت بخش کشاورزی استان تبدیل شده است، 
افزود: با وجود اعالم خرید تضمینی سیب صنعتی از سوی 
دولت همچنان سیب های صنعتی در جاده ها انباشت شده 
و در حال فاســد شدن هستند.وی با تاکید بر اینکه دولت 
امسال اقدام به خرید تضمینی سیب صنعتی با قیمت یک 
هــزار و ۴۶۰ تومان کرد اما این اقدام در حد مصوبه مانده 
و اجرایی نشد، اظهار کرد: هر چند هزینه های تولید سیب 
رقم باالیی از این میزان هست اما همین قیمت هم اجرایی 

نشد تا باغداران استان همچنان متضرر شوند.
ذاکر با اشاره به تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی در 
صحن مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: کمیسیون اصل 
۹۰ وزیر جهاد کشــاورزی را به دلیل سهل انگاری در عدم 

اجرای خرید تضمینی ســیب صنعتی دعوت کرده است تا 
در این زمینه پیگیری های الزم صورت گیرد.رئیس مجمع 
نمایندگان آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 
۳۰۰ هزار تن سیب صنعتی استان در کنار جاده ها انباشت 
شــده و با قیمت ناچیزی در حــدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان 
خریداری می شود، ادامه داد: باید برای بازار سیب صنعتی 
اســتان چاره اندیشی شود.ذاکر در خصوص عدم همکاری 
کارخانجات صنایع تبدیلی استان برای خرید سیب صنعتی 
گفت: به دلیل مشخص نبودن قیمت و عدم اجرای قیمت 
خرید تضمینی ســیب کارخانجات تمایلی به خرید سیب 
صنعتی ندارنــد.وی با بیان اینکه دالالن و واســطه ها در 
تعیین قیمت ســیب صنعتی استان تعیین کننده شده اند، 
افزود: نبود نظارت بر خرید تضمینی سیب صنعتی و عدم 
برنامه ریزی اصولی مســئوالن متأسفانه همانند سال های 
گذشــته واســطه ها و دالالن ســود باغداران را به جیب 

می زنند و باغداران استان متضرر شده اند.

شــورای  مجلــس  در  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
اســالمی هزینه های باالی تولید، افزایش هزینه های حمل 
و نقل، نبود ناوگان حمل و نقل را از مهمترین مشــکالت 
بازار سیب صنعتی استان برشمرد و تاکید کرد: سیب های 
صنعتی تولیدی در اســتان با قیمــت ۵۰۰ تومان خرید و 
فروش می شود و سیب ها همچنان در کنار جاده ها انباشت 
شــده اند.اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اســالمی در حالی صــورت می گیرد که مســئوالن جهاد 
کشــاورزی از عدم همکاری کارخانجــات صنایع تبدیلی 
استان برای خرید سیب صنعتی گالیه مند هستند.رئیس 
ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی معتقد است، 
صنایع تبدیلی و کارخانه های اســتان در زمینه عدم خرید 
سیب صنعتی با یکدیگر متحد شده اند و ترجیح می دهند 
ســیب صنعتی و غیر بهداشــتی را از دالالن خرید کنند 
تا متنفع شــوند و این به ضرر کشــاورزان اســت.در کنار 
انتقــادات نماینده مــردم ارومیه و رئیس ســازمان جهاد 

کشاورزی اســتان از وضعیت بازار سیب صنعتی اما مدیر 
تعاون روســتایی اســتان می گوید، از چهارم مهرماه سال 
جــاری دولت اقدام به خرید ســیب صنعتــی از باغداران 
استان کرده است که روند مطلوبی دارد.شهریار حیدری با 
بیان اینکه در ۹ شهرستان حدود ۶ هزار تن سیب صنعتی 
توســط کارخانه ها و صنایع تبدیلی خریداری شده و ۱۲ 
هزار تــن نیز در مراکز خرید دولتی موجود اســت که به 
تدریج به کارخانه های داخل و خارج استان ارسال می شود، 
می گوید، خرید تضمینی سیب صنعتی در راستای حمایت 
از باغداران استان و همچنین به منظور جلوگیری از فساد 
و ضایعات ســیب های تولیدی، افت قیمت ها و جلوگیری 
از واســطه گری و حمایت از تولید، در ۴۰ مرکز خرید در 
سراسر اســتان ادامه دارد.آذربایجان غربی با تولید ساالنه 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ســیب درختی رتبه نخست 
تولید سیب کشور را داراســت که ۳۰ درصد آن به سیب 

صنعتی تبدیل می شود.

گروه شهرستانها: استاندار فارس با اشاره به سفر اخیر 
رئیــس جمهور و تعدادی از اعضا هیئت دولت به اســتان 
فارس، درباره مصوبات و دســتاوردهای این ســفر گفت: 
در مجمــوع ۱۰۰ مصوبه با اعتبار ۶هــزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان در این ســفر برای اســتان فارس به تصویب رسید.
دکتر محمد هادی ایمانیه با اشــاره به ســفر اخیر رئیس 
جمهــور و تعدادی از اعضا هیئت دولت به اســتان فارس، 
درباره مصوبات و دستاوردهای این سفر گفت: در مجموع 
۱۰۰ مصوبــه با اعتبار ۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این 
سفر برای استان فارس به تصویب رسید.دکتر ایمانیه بیان 
کرد: در حوزه وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، 
مصوباتــی از جمله تکمیل موزه دفاع مقدس، مشــارکت 
وزارت دفــاع در تکمیــل آزادراه شــیراز اصفهان، احیای 
ورزشــگاه های موجود در پادگان های شــیراز و اســتان و 
تهیــه تجهیزات اطفاء حریق در اســتان فارس به تصویب 
رســید.وی همچنین به مصوبــات وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری اشــاره و خاطرنشــان کرد: تکمیل برج فناوری 
پارک علم و فناوری، مســاعدت به دانشکده نفت دانشگاه 
شــیراز، تجهیز مرکز رشد الرســتان از جمله مصوبات در 

حوزه این وزارت خانه است. اســتاندار فارس عنوان کرد: 
در حوزه وزارت کشــور نیز شــاهد تصویب موضوعاتی از 
جمله توســعه خط غربی شــماره یک قطار شهری شیراز 
و تکمیــل خط دوم قطار شــهری شــیراز، تقویت ناوگان 
اتوبوسرانی شــیراز، مشارکت جهت بازآفرینی اطراف حرم 
مطهر شــاهچراغ)ع( و تکمیل ســاختمان مدیریت بحران 
اســتان فارس بودیم.به گفته دکتر ایمانیه در حوزه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیز تکمیل تاالر مرکزی شیراز 
و کتابخانه مرکزی شــیراز و مجتمع فرهنگی شهرســتان 
خنج به تصویب رســید. تکمیل سد نرگسی کازرون، سد 
کوار، خط دوم آبرســانی شــیراز- بیضا -خرامه و تکمیل 
فاضالب شش شــهر داراب، فیروزآباد، نیریز، فسا،سپیدان 
و آباده، راه اندازی ســدها در سال جاری، آبرسانی به شهر 
ارســنجان، فاز دوم آبرسانی به شهرســتان زرین دشت، 
رودبال و جنت شــهر، تکمیل رینگ آبرسانی شهر شیراز، 

تکمیل آبرســانی به شهر مرودشت ، آبرسانی به سرچهان، 
آبرســانی به قیر و کارزین، تکمیــل تصفیه خانه کازرون، 
آبرســانی به جهرم نیز از جمله مصوبات مربوط به وزارت 
نیرو در ســفر رئیس جمهور به اســتان فارس بود.نماینده 
عالی دولت در اســتان فارس همچنین به مصوبات وزارت 
راه و شهرسازی اشــاره کرد و تکمیل راه شیراز- بوشهر- 
عسلویه ،تکمیل آزادراه شیراز- اصفهان با مشارکت وزارت 
دفاع که امیدوارم تا پایان سال زیر بار ترافیک برود، تسریع 
در تکمیل کمربندی شمال شرق به شیراز، تکمیل بزرگراه 
دشت ارژن، قائمیه تنگ بوالحیات، تکمیل ۵۰ کیلومتر از 
محور جهرم، الر و احداث بانــد دوم محور فیروزآباد جم، 
تکمیل ۱۰ کیلومتــر از بزرگراه نیریز قطرویه، تکمیل ۱۶ 
کیلومتر از بزرگراه فسا، داراب، تکمیل ۵ کیلومتر از محور 
مرودشت، درودزن، بهسازی ۸ کیلومتر از جاده قدیم فسا 
بــه داراب، تکمیل ۹کیلومتر از محور الر بســتک، تکمیل 

۶ کیلومتر قطعه اول باند بابامیدان به گچســاران و تامین 
زمین مورد نیاز و پرداخت تسهیالت برای ۱۱۰ هزار واحد 
مسکن شهری و ۱۲ هزار واحد مسکن روستایی، رفع نقاط 
حادثه خیز اســتان با اعتبار بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد تومان، 
تهیه و تصویب طــرح تفصیلی مجموعه ۵۷ هکتاری حرم 
حضرت شــاهچراغ)ع( را از جمله این مصوبات بر شــمرد. 
دکتــر ایمانیه یادآور شــد: در ارتباط بــا وزارت نفت نیز 
شــروع اجرای خط لوله اتیلن مرکز، احداث مخازن ذخایر 
فرآورده های نفتی در مناطق مختلف استان، گازرسانی به 
۱۰۰ روستا ،۶ شهر و ۴۴۰ واحد صنعتی استان ، اختصاص 
۲۵۰ میلیارد کمکهای وزارت نفت به طرح های آموزشــی، 
ورزشی، بهداشتی، راه ، آبرســانی و طرح های روستایی و 
همچنیــن کمک وزارت نفت به تکمیل برج فناوری پارک 
علم و فناوری و اختصاص ۵۷ میلیارد تومان جهت تکمیل 
بیمارســتان حضرت زینب، تکمیل ابنیه فنی مسیر شیراز 
کوار _فیروزآباد _جم _عســلویه و کمــک به افراد تحت 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( 
و کمک به لوله کشــی منازل ۵۰۰ خانوار تحت پوشــش 

کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تصویب رسید.

باغهادرسکوتخشکمیشوند

صنعت پسته کرمان در خطر نابودی

آنفلوآنزایفوقحادعلتمرگنیست

مرگ۳۵قالدهفکدراستانهایمازندرانوگیالن

آالیندگینشتموادنفتیازایستگاهراهآهنتبریزسابقهچندینسالهدارد

انباشت۳۰۰هزارتنسیبدرجادهها

خریدتضمینیسیبصنعتیدرآذربایجانغربیاجرایینشد

استاندارفارسخبرداد

۱۰۰مصوبه،دستاوردسفررئیسجمهوربهفارس

تحققکاملبرنامهواگذاریامالکمازاد
بانکتوسعهتعاونبوشهر

گروه شهرســتانها: به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیالت دهی 
بانک توسعه تعاون در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصاد و اشتغال  در استان 
و جلوگیــری از راکد ماندن ایــن منابع در قالب امــوال و امالک غیر منقول 
تملیکی و نامشــهود ،مدیریت شعب بانک توسعه استان بوشهر با برنامه ریزی 
هدفمند و برگزاری چندین مرحله مزایده نســبت بــه اجرایی کردن و تحقق 
کامل برنامه فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد تملیکی این استان در سال های 
گذشته اقدام کرده است . به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت 
شــعب استان بوشهر ، ســید مجتبی حسینی مدیرشعب اســتان اظهار کرد : 
برنامه واگذاری امالک مازاد تملیکی این اســتان طی ســال های ۹۷، ۹۸ و در 
ســال گذشته به طور کامل محقق شده و امیدواریم در سال جاری نیز با برنامه 
ریزی های الزم بتوانیم ۱۰۰درصد برنامه ها را در این خصوص اجرایی و محقق 

کنیم
 . مدیرشعب استان بوشهر عنوان کرد: بر اساس سیاست های اجرایی دولت، 
در ســال های اخیر تالش های زیادی توســط بانک توسعه تعاون انجام شده تا 
بتوانیم امالک مازاد تملیکی را با ســرعت بیشــتری واگذار کنیم و تا حدودی 
هم در این زمینه توفیقاتی خوبی در اســتان بوشــهر به دست آمده است ، اما 
به لحاظ شرایط اقتصادی خاص کشور ، باید تالش های بیشتری در این راستا 
صورت پذیرد .وی افزود : تالش داریم آن دســته از امالک تملیکی را که بعضا 
دارای مشکالت حقوقی هستند را از طریق مذاکره با راهنین امالک و یا مدیون 
بدهکار به بانک و با روش های اقاله ، فک رهن اموال درشرف تملیک در استان 
حل و فصل کرده و یا با برگزاری مزایده به فروش رسانیده و در نهایت با تبدیل 
به نقد شدن این اموال و افزایش توان پرداخت تسهیالت دهی بانک شاهد رشد 
سرانه اشــتغال و چرخه تولید در استان باشیم.گفتنی است طی سالهای ۹۷ ، 
۹۸، و ۱۳۹۹بالــغ بر ۶۳ میلیارد ریال به تعــداد ۲۹ فقره اموال مازاد تملیکی 
استان بوشهر از طریق برگزاری مزایده دربستر سامانه تدارکات دولت ستاد به 

فروش رسیده است .

بازدیدمدیرانکلاموراقتصادیودارایی
ودیوانمحاسباتگیالنازتصفیهخانهآباستان

گروه شهرستانها: مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات 
گیالن صبح امروز از تصفیه خانه بزرگ آب اســتان در منطقه ســنگر بازدید 
کردند.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت در این بازدید با اشاره به نقش 
مهم تصفیه خانه آب گیالن در تامین آب شــرب شــهرها و روستاهای استان 
گفت: هم اکنون این تصفیه خانه آب آشــامیدنی ۱۴ شــهر و ۱۹۸ روســتای 
گیالن را تامین می کند.سید محسن حسینی، ظرفیت تولید این تصفیه خانه را 
۶ هــزار لیتر در ثانیه اعالم کرد و افزود: با بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه 
آب گیالن در اســفندماه سال گذشته، پشــتوانه خوبی برای تامین آب شرب 
شهرها و روســتاهای تحت پوشش ایجاد شده است.وی تصریح کرد: ۴ هزار و 
۶۰۰ لیتر بر ثانیه از آب تولید شــده در این تصفیه خانه از محل سد آیت اهلل 

بهجت )ره( در حال تامین است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن در خصوص قرارداد ساخت، بهره 
بــرداری و نگهداری از این تصفیه خانه در قالب قرارداد BOT ؛ مبلغ ابتدایی 
این قرارداد را ۱۶۸ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: با توجه به فهرســت بهای 
ســال ۹۹ ارزش این تصفیه خانه ۱۴۸۵ میلیارد تومان است.حسینی با تاکید 
بر رفع مشکالت و تنش هایی که در حوزه آب شرب برخی از شهرها و روستاها 
وجود دارد، گفت: در شــهر رشــت ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتــر خطوط انتقال و 
توزیع در مدار بهره برداری اســت که ۲۷ کیلومتر از این خطوط نیاز به اصالح 
و بازســازی دارد.علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی گیالن نیز 
در ایــن بازدید با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت خّیران جهت اجرای پروژه های 

آبرسانی؛ خواستار تشکیل کمیته تامین منابع مالی در استان شد.

مشکلفاضالبدرکمربندیشیرازحلنشود
دادگستریورودمیکند

رئیس کل دادگســتری فارس تصریح کرد: در صورتی که مشــکل فاضالب 
کمربندی شــیراز در مهلت قانونی رفع نشود، اقدامات قاطع و قانونی را انجام 
خواهیم داد.حجت االســالم سید کاظم موســوی در حاشیه بازدید از وضعیت 
فاضالب شــهرک های اطراف کمربندی شیراز، بیان کرد: طی روزهای گذشته 
جلســه ای با سازمان های مردم نهاد در دادگســتری داشتیم، موضوع فاضالب 
شــهرک های حاشیه شیراز یکی از مســائلی بود که در این جلسه مطرح شد 
و براســاس آن مقرر شد بازدیدی از این محدوده داشــته باشیم.او با گالیه از 
وضعیت نامناســب فاضالب شهرک های حاشیه شــیراز، عنوان کرد: بعضی از 
کارخانه ها فاضالب خود را بدون تصفیه رها می کنند و بوی نامطبوع و حشرات 
موذی شهروندان ساکن در این محدوده را اذیت می کند.رئیس کل دادگستری 
فارس خاطرنشان کرد: امروز به همراه رئیس سازمان بازرسی و دادستان مرکز 
استان فارس و اعضای شورای اسالمی، مدیران شهرداری و اداره آب و فاضالب 
شــیراز بازدیدی از این محدوده انجام و مقرر شد در دوشنبه هفته آینده سوم 
آبان ماه جلســه ای با حضور متولیان امر برگزار شــود. در این جلســه مهلت 

مناسبی داده می شود تا مشکل فاضالب شهرک های اطراف مرتفع شود.
موســوی با بیان اینکه اگر موضوع در مهلت مناسب داده شده، مرتفع نشود 
اقدامــات قاطع و قانونی را انجام می دهیم، گفت: با کســانی که وظیفه قانونی 
خود را ترک کنند، برخورد می کنیم و نمی گذاریم مردم بیشتر از این در عذاب 
و ناراحتی باشند.او ادامه داد: زندگی کردن در بعضی از این محالت دشوار است 
و بســیاری از فریادهای مردم نیز تاکنون به جایی نرسیده اما از امروز به همه 
متولیان هشدار و تذکر می دهم که پای کار بیایند و مشکل مردم را حل کنند و 
اگر مشکل مردم را حل نکنند قطعا دادگستری استان مماشاتی ندارد و حقوق 
مردم را فدای هیچ چیز نخواهد کرد.رئیس کل دادگســتری فارس در پاســخ 
به ســئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نهادهای متولی در زمینه بهبود وضعیت 
فاضالب شــهرک های اطراف شــیراز کدام حوزه ها هستند، گفت: شهرداری و 

اداره آب و فاضالب و سازمان محیط زیست از متولیان این موضوع هستند.

۱۸ماهحقوقمعوقهکارگرانشهرداریآبژدان
میراثشهردارسابقاست

اعتراض کارگران شــهرداری در شــهر های مختلف خوزستان و البته سایر 
استان قصه ای بی پایان است و تاکنون درمان جدی برای این درد کشف نشده 
است.یک منبع آگاه در شهرداری آبژدان از توابع شهرستان اندیکا در گفت وگو 
با خبرنگار گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، با تائید اعتراض 
کارگران شهرداری نسبت به حقوق و بیمه معوقه گفت: حدود ۱۸ ماه از حقوق 
کارگران پرداخت نشــده که این معوقه ها مربوط به شــهردار سابق است که ۴ 
سال تصدی شــهرداری این شهر را بر عهده داشته اســت.او افزود: سرپرست 
جدید شهرداری حقوق یک ماه آنها را پرداخت کرده و در صورتی که اعتبارات 
مورد نیاز تامین شــوند، طی روز های آینده نیز مرحلــه بعدی مطالبات آن ها 

پرداخت خواهد شد.
این منبع آگاه به واریز بخشی از حق بیمه کارگران به حساب پیمانکار اشاره 
کرد و اظهار داشــت: پیمانکار مربوطه باید به حســاب آن ها واریز کند، مابقی 
حق بیمه آن ها نیز پس از برگــزاری مناقصه، تعیین پیمانکار و انعقاد قرارداد 
با پیمانکار جدید نیز پرداخت می شــود، البته شهردار معرفی شده و انتصاب او 
احتماال تا یک ماه آینده انجام می گردد.او تصریح کرد: پیگیری های بســیاری 
از طریق مراجع اســتانی انجام شده، ولی استانداری خوزستان نسبت به تعداد 
زیاد نیرو های این شهرداری تازه تاسیس معترض است، این در حالی است که 

شهرداری آبژدان ۴۳ کارگر و حدود ۶ نفر نیروی رسمی و پیمانکاری دارد.

زمینهایمعوضشهرداریبردسکن
باگذشت۱۰سالهنوزتعیینتکلیفنشدهاست

رئیس شورای شهر بردســکن گفت: زمین های معوض شهرداری با گذشت 
۱۰ ســال همچنان بالتکلیف باقی مانده است.به گزارش خبرنگار ایلنا ، محمد 
یوســفی افزود: طی این مدت جلسات متعددی با مسئوالن کشوری و استانی 
برگزار شــده اســت ولی تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است. وی عنوان 
کرد: با روی کار آمدن دولت ســیزدهم مجددا نامه ای از طرف شــورای شهر 
تنظیم و به وزیر مسکن و شهرسازی ارسال شد تا این مهم از طریق نیک بین 
نماینده مردم در مجلس پی گیری شــود. وی اظهار داشــت: اگر وزیر نیز این 
مشــکل را حل نکند از طریق مالقات حضوری با رئیسی این موضوع را مطرح 

خواهیم کرد.

اخبار کوتاه


