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خشکیدگی پسته رفسنجان و انار
به دلیل برداشت بیرویه آب

افزایش دمای هوا در بیشتر استانها

بهرهبرداری از تله کابین کرمان تا پایان امسال

پروژه تله کابین کرمان با  ۷۰درصد پیشرفت تا پایان امسال به اتمام و بهرهبرداری
میرسد .بهگزارش مهر« ،محمدعلی قنبری» ،معاون حمل و نقل و امور زیربنایی
شهردار کرمان در بازدید از این طرح عنوان کرد :دستگاههای تله کابین و کابینهای
آن به مدت  3ماه توســط کارشناســان شــرکت خارجی سازنده تســت خواهد شد و
بعد از تأیید کارشناسان شرکت ،به بهرهبرداری میرسد .معاون حمل و نقل و امور
زیربنایی شهردار کرمان گفت ۱۰۰:درصد قطعات تله کابین کرمان خارجی است که
خریداری و کابینهای آن هم وارد شده و در گمرک در حال ترخیص هستند .طبق
قراردادی که با پیمانکار تله کابین کرمان بسته شده ،تله کابین بعد از بهرهبرداری۱۰
سال در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و بعد از آن به شهرداری واگذار خواهد شد.

ورود بیوقفه رسوب به تاالب انزلی

راهسازیها و سدسازیهای پی در پی موجب ورود بیوقفه رسوب به تاالب انزلی شده
است .به گزارش ایسنا« ،مسعود باقرزاده کریمی» ،معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق
سازمانحفاظتمحیطزیستکشوردرنهمیننشستشبکهسازمانهایغیردولتی
محیط زیست و منابع طبیعی کشور در گیالن با اشاره به اینکه وضعیت تاالب انزلی
نشانمیدهدکهمسئولیتمانرادرستانجامندادیموهمهمیخواهیمتاالببهما
خدمات بدهد اما بی وقفه راه و سد میسازیم و رسوب وارد آن میکنیم ،گفت :باید به
تاالبها نگاه ویژه شود و بسادگی نمیتوان برای مدیریت یک تاالب نسخه پیچید.وی
با اشاره به اینکه در تخریب تاالبها عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند ،افزود :عواملی
مانند فقرومسائل فرهنگی نیز در تخریب تاالبمؤثرندومتأسفانه حتی برایمسائل
سیاسینیزازمحیطزیستخرجمیشود.مشخصاستکهسازمانمحیطزیستبه
تنهایی نمیتواند از پس مشکالت تاالبها بربیاید .به همین دلیل دولت روشهای
مدیریتی ،مشارکتی و فرابخشــی را برای مدیریت تاالبها در اولویت قرار داده است.
باقــرزاده بــا بیــان اینکــه در احیای تاالبهــا باید نگاه جامــع و بلندمدت دیده شــود،
خاطرنشانکرد:اگرچهجنگلوبیابانهاازاکوسیستمهایقویهستند،اماحساسیت
درتاالبهابیشتراست.تاالبهااکوسیستمهایپیچیدهترومؤلفههایزیادتریدارند.
تاالب انزلی هم اکوسیستمی بسیار ارزشمند است که نباید در حد تأمین غذا و محل
تفرج به آن نگاه شود.

توزیع  1400پنل خورشیدی بین عشایراصفهان

طــی  3ســال گذشــته یکهــزار و  400پنل خورشــیدی تولید برق بین عشــایر اســتان
اصفهانتوزیعشدهاست«.مختاراسفندیاری»،مدیرکلامورعشایراستاناصفهان
در گفتوگــو با فارس با بیان اینکه این پنلهای خورشــیدی بــه صورت رایگان بین
عشایر توزیع شده ،افزود :تاکنون  120دستگاه پنل خورشیدی بین عشایر شهرستان
ســمیرم توزیع شده اســت .ارزش هر کدام از این دستگاهها  5میلیون ریال است که
انرژی برق را از خورشید گرفته و در باطری ذخیره میکند ،عشایر میتوانند با المپ
کم مصرف روشنایی خود را تأمین و گوشیهای خود را شارژ کنند.

شامل خونابهها و مواد عفونی در حجمی
گســترده به ســراب قنبر منتقل میشــود.
«فریدون یاوری» ،مدیرکل محیط زیست
اســتان کرمانشــاه نیــز ادعــای مدیــران
دانشــگاه علوم پزشــکی را مبنــی بر تأیید
ســامت زبالهها از ســوی محیط زیســت
تأیید کرد و گفت :براســاس آزمایشهای
انجــام شــده از ســوی آزمایشــگاه تاکنون
آلودگــی در ایــن زبالهها مشــاهده نشــده
است.

خطرات جت اسکیها در سواحل مازندران
قایقهای تندرو بدون نظارت و ایمنی به دل خزر میزنند
حسین خانی

خبرنگار «ایران» در ساری

جــت اســکی و قایقهــای موتــوری
از ابزارهــای تفریحــی در ســواحل
استانهای شمالی بشــمار میروند که
گردشگران زیادی را برای بهرهگیری از
ســواحل به طرف خود جلب میکنند.
بســیاری از ایــن وســیلههای تفریحــی
در مناطقــی از ســواحل کــه طرحهــای
سالمســازی دریا در آنجا واقع شــده به
فعالیت مشــغولند .اما طی چند ســال
اخیر اتفاقات ناخوشــایندی توسط این
شــناورهای تنــدرو بوقــوع پیوســته کــه
برخی از آنها متأســفانه مرگ شناگران
یا راکبان قایقها و جت اســکی سواران
را بهدنبال داشــته است .سرعت باالی
ایــن قایقهــای تفریحــی بویــژه جــت
اســکی در دریــای خزر تهدیــدی جدی
بــرای ســامت افــرادی کــه در آن شــنا
میکننــد اســت و تاکنــون چنــد حادثه
جانــی ناشــی از برخــورد ایــن قایقهــا
بــا افــراد شــناگر گــزارش شــده اســت.
صاحبان و قایقرانان این وســایل نقلیه
آبــی اغلــب فاقــد گواهینامه بــوده و با
ایجــاد مزاحمــت بــرای خانوادههــا و
گردشــگران و نیــز برخــورد با شــناگران
بــه معضلی برای صنعت گردشــگری
و آرامش مسافران دریا تبدیل شدهاند.
در آخریــن مورد از این اتفاقات ،حادثه
تلخــی بــرای یــک شــناگر جــوان در
آبهــای ســاحلی شهرســتان «عباس
آباد» درغــرب مازنــدران رخ داد که بر
لزوم توجه بیشــتر به امنیت استفاده از
این نوع وسایل در سواحل افزود.
در ایــن حادثــه یــک شــناگر بــر اثــر
برخــورد بــا قایــق موتــوری جــان خود
را از دســت داد .گــزارش ایــن حادثــه

ëëپیگیری ساماندهی جت اسکیها و قایقهای تفریحی

«عیسی طوسی» دبیر ستاد ساماندهی سواحل مازندران پیگیر جدی ساماندهی جت اسکیها و
قایقهای تفریحی ،آموزش و تجهیز ناجیان غریق است .درهمین حال ،کارشناسان ورزشهای
بــــرش
آبی در  2ســال گذشــته که جت اسکی رانی در ســواحل دریای مازندران گسترش یافته و ضعف
آموزش و خطرآفرینی این وسایل نقلیه آبی برای شناگران وجود دارد ،هشدار دادهاند« .نقی کریمیان» رئیس هیأت
نجــات غریــق مازنــدران نیز پیش از ایــن اعالم کرده بود کــه تنها کمتر از  20درصد قایقرانان و جت اســکی ســواران
این منطقه پرگردشــگر پذیر دوره آموزشــی نجات غریق را گذراندهاند .این مســئول با اشــاره به غرق شدن تعدادی
از مســافرهای قایقها ،جت اســکیها و حتی خود قایقرانان ،بر ضرورت تشــکیل کالسهای آموزشــی برای افزایش
ضریب امنیت جت اسکی رانی در دریای مازندران تأکید کرده بود.
بود با یکی از شــناگران بشدت برخورد
کرد ،اما با وجود انتقال شناگر مصدوم
به بیمارستان ،نامبرده به علت شدت
جراحتهــای وارده در بیمارســتان
جــان باخــت .ایــن اتفــاق باعــث تلخ
شــدن کام گردشــگران شــده و شرایط
ابهام آمیزی را برای اســتفادهکنندگان
از ایــن وســیله تفریحــی رقــم زد و
راکــب ایــن قایــق موتــوری را چــون
موارد گذشــته با تشــکیل پرونده راهی
دادسرای منطقه کرد.

بــه مأموران کالنتری  12ســلمان شــهر
باعــث شــد ،تــا تیمــی از مأمــوران این
منطقه بسرعت خود را به محل حادثه
رســانده و تحقیــق در ایــن بــاره را در
دستور کار خود قرار دهند.
مشــکالت جت اسکی ســواران برای
شناگران دریا
سرگرد «حامد ابراهیمی» فرمانده
انتظامی عباس آباد ،در این باره گفت
کــه در ایــن حادثه یــک دســتگاه قایق
موتوری که در حال تردد در داخل دریا

در همیــن حــال ،قربانیــان اینگونه
حــوادث نیــز بیآنکــه در ماجــرای رخ
داده دخالتی داشــته باشــند بــا زندگی
وداعــی تلــخ میکنند و رخت ســیاه بر
تــن بازماندگانشــان ،ادامــه زندگی را
برای آنان بــا بحرانهای زیادی همراه
خواهــد کــرد .از جملــه ایــن اتفاقــات
در غــرب مازنــدران و ســواحل بابلســر
در منطقــه مرکــزی ایــن اســتان باعث
بــروز حــوادث تلخی شــده اســت .مرد
سالخوردهای که به همراه نوهاش برای

بیسابقه بودن سرعت وزش بادهای زابل در  33سال اخیر
از ابتــدای امســال تاکنــون  19بار ســرعت
وزش بادهای منطقهای زابل در سیستان
و بلوچســتان بــه بیــش از  100کیلومتــر
بــر ســاعت رســید کــه در  33ســال اخیر
بیسابقهاست.
«محمــود دیانتــی» ،رئیــس شــبکه
پایش هواشناســی سیستان و بلوچستان
در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت :بررسی
دادههای بلندمدت آماری نشان میدهد
ســال جاری میالدی ،دومین ســال وزش
بادهای با سرعت بیش از  100کیلومتر بر

با سرعت بیش از  100کیلومتر بر ساعت
در زابــل از  6روز تجــاوز نکرده اســت .در
برخی روزهای امســال سرعت وزش باد
در چند ســال اخیر بیســابقه بوده؛ برای
نمونــه طوفــان  ۱۱۹کیلومتــری  ۲۱و ۲۲
مردادماه امسال در 7سال اخیر بیسابقه
بود و جزو سریعترین بادهای رخ داده در
 ۵۵ســال اخیر به شــمار میرود .دیانتی
بــا اشــاره بــه موفقیتهــای هواشناســی
در پیشبینــی بهنگام پدیدههــای جوی
اســتان ،گفــت :در طوفــان روزهــای  ۲۱و

ساعت در  55سال اخیر در زابل است که
برخالف میانگین بلند مــدت که حدوداً
سالی 2بار این شهر را فرا میگیرد ،امسال
 19بــار زابل را در نوردید و موجب کاهش
دید و کیفیت هوا شد .رئیس شبکه پایش
هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان
اینکــه امســال وزش بادهایی با ســرعت
بیــش از  100کیلومتــر بر ســاعت در زابل
 950درصد نسبت به میانگین بلندمدت
افزایــش یافتــه ،افــزود :در  33ســال
اخیرهیچ گاه تعداد روزهای همراه با باد

گزارش
مـــصور

 ۲۲مردادمــاه بــر اســاس توصیههــای
هواشناســی ،ســتاد مدیریــت بحــران
استانداری و فرمانداریهای  5شهرستان
شــمال اســتان اقدام به تعطیلی ادارات
و نهادهــای دولتی کردند .رئیس شــبکه
پایش هواشناســی سیستان و بلوچستان
افزود :بر اساس انتظار ما بی سابقهترین
طوفان سال جاری و حتی  7سال اخیر در
شمال استان رقم خورد و برای نخستین
بار از ســال  ۹۱تاکنون ســرعت باد در زابل
به مرز  ۱۲۰کیلومتر بر ساعت رسید.

تفریح از تهران راهی شــمال شده بود،
قبل از آنکه بتواند کاری برای نوهاش از
چنــگال مرگ انجام بدهد ،زندگی او را
در زیر چرخهای موتورســواران ســاحل
پرپــر شــده دیــد .یــا در اتفاقــی دیگــر،
برخــورد جت اســکی به یک شــناگر در
ســواحل چالوس آنقدر ناگهانی اتفاق
افتــاد که شــناگر بیچاره قبل از رســانده
شــدن به ســاحل جان خود را از دست
داد .ماجــرای برخــورد دو جت اســکی
در ســواحل شــمال از دیگــر اتفاقات از
این دست بود که مرگ دختر جوانی را
بهدنبال داشت.
هــر چنــد کــه فرمانــده انتظامــی
عباسآبــاد از پیگیریهــای قضایــی
در ایــن بــاره خبــر داده و از مســئوالن
طرحهــای دریــا خواســته بــرای
جلوگیــری از حــوادث مشــابه از تــردد
قایقهــای موتــوری و موتورهــای
چهــار چــرخ در محدودههــای تــردد
و محلهــای پیشبینــی شــده بــرای
شــنا و حضــور مســافران تابســتانی
جلوگیــری کننــد ،اما به نظر نمیرســد
این نوع هشــداردهیها چندان تأثیری
درجلوگیــری از تکرار ایــن نوع اتفاقات
تلــخ داشــته باشــد .در همیــن حــال،
برخی از گردشگران نیز با سوار شدن به
قایقهای غیرمجاز سفر رؤیایی خود را
به خاطرهای تلخ تبدیل میکنند.
تاکسیهای گردشگری
«ســید زیــن العابدیــن پیشــوایی»
رئیس هیأت مدیره اتحادیه شرکتهای
تعاونــی قایقرانــی گیــان بــا اشــاره بــه
فعالیت  2هــزار و  500قایق موتوری در
انزلی ،افــزود :از این تعــداد حدود 700
قایق بــه ثبــت رســیده و شناســنامهدار
هســتند کــه بهعنــوان تاکســیهای
گردشگری محسوب میشوند.
وی بــه فعالیت غیر مجاز بســیاری

از قایقهــای موتــوری در تــاالب و دریا
اشــاره کرد و گفــت 28 :تعاونی فعال
و مجــاز در ایــن شهرســتان مشــغول
بــه فعالیــت هســتند کــه مســافران
میتواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن مراکز
از قایقهــای موتــوری مجــاز اســتفاده
کننــد که این قایقهــا دارای بیمه بوده
و راننــدگان ایــن قایقهــا نیــز دارای
گواهینامــه و همچنین بر اســاس نرخ
تعاونــی ملزم به دریافــت کرایه قایق
موتوری هستند.
شــاید مهمترین چالش پیش روی
اســتفاده از این وســایل تفریحــی ،نبود
کنتــرل و نظــارت دقیــق بــر فعالیــت
آنهاست .اتفاقی که باعث شده تعداد
ایــن قایقهــای تفریحــی روزبــهروز
افزایــش یابــد .قایقهایی کــه برخی از
آنهــا بــدون بررســیهای اولیــه درباره
ســامت فنی وارد آب شده و مسافران
نــاآگاه را ســوار کــرده و با خــود به میان
امــواج خروشــان خــزر میبرنــد .حتی
برخــی از ایــن قایقرانــان ابتداییترین
وسایل ایمنی چون جلیقه نجات را نیز
ندارنــد و بــه نوعی با جان گردشــگران
بازی میکنند.
«ســیفاهلل فرزانه» که اکنــون برای
بــار دوم طــی یــک دهــه اخیــر ســکان
مدیریت گردشــگری ،صنایع دســتی و
میــراث فرهنگی مازندران را به دســت
گرفته ،چندی قبل از گردشگری دریایی
بهعنوان دغدغه اساسی خود یاد کرد و
محروم بودن سواحل استان از اتوبوس
دریایــی و تجهیزات امــروزی تفریح در
دریــا را یکی از آســیبهای جدی برای
رونق صنعت گردشــگری دانســت .اما
او بــه تنهایــی در ایــن باره تــوان الزم را
ندارد تا شــاهد ســامان بخشــی به این
مهــم در گردشــگر پذیرتریــن اســتان و
منطقه کشور باشیم.

اعتراض مردم سپیددشت
به شوری آب
بــه لحاظ مجاورت ســازندهای آهکی آســماری (مهمترین
روی خط
ســنگ مخزن حوضه رســوبی زاگرس ایران) با گچســاران و
خــــــبر
براثــر بارندگیهای صــورت گرفتــه آب این 2ســازند در هم
تداخل یافته و سبب شوری آب چاهها و اعتراض مردم شهرستان سپیددشت
به کیفیت آب شــده اســت« .رضا میرزایی» ،مدیرعامل شرکت آب منطقهای
ت وگو با ایســنا در مورد تأمین آب شرب شهر سپیددشت گفت:
لرســتان در گف 
در سالهای گذشته برای تأمین آب شرب این شهر 2حلقه چاه عمیق حفاری
و طرح آبرسانی اجراشده است .میرزایی بیان کرد :به شعاع 30کیلومتری این
شهر کار کارشناسی انجام و  5گزینه انتخاب کردیم که یکی از گزینهها این است
که تأمین و انتقال آب از چشــمه «حرب» باشــد ،اما بهترین گزینه برای تأمین
آب این شهر استفاده از تصفیهخانههای آماده و بهکارگیری فونداسیون آن روی
رودخانه است .مناسبترین ،ارزانترین و بهترین گزینه قطعاً برای تأمین آب
شرب شهر سپیددشت تصفیهخانه است.

صلح و سازش پس از  13سال

«دوشنبه بازار» شفت گیالن
که در حاشیه خود یک خرده بازار به نام «زنانه بازار» دارد

عکس :امین رحمانی

بالتکلیفی مدارس متروکه در  20روستای خلخال بدلیل مهاجرت به شهر

عکس :علیرضا محمدی

آبرسانی روزانه به دامهای هویزه به وسیله تانکر

عکس :اشکان شعبانی

«رضــا اردکانیــان» ،وزیر نیرو گفــت 68 :پــروژه آب ،برق و
دو خــط فاضــاب هماکنــون درمازندران درحال اجراســت و تا ســال
خـــــبر  1400به بهرهبرداری میرسد.
«عباس آخوندی» ،وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای اتمام و بهرهبرداری
از طرح راهآهن سبزوار یکهزار و  770میلیارد ریال اعتبار نیاز است ،افزود :این پروژه
از سال  95فعال شد و تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.
«ابوالفضل مکرمیفر» مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری خراسان
ت حیدریه بــه جهت روســتای بدون
رضــوی گفت :روســتای «بســک» شهرســتان تربــ 
دخانیات از سوی استانداری خراسا ن رضوی روستای پاک عنوان داده شده است.
«سیدمناف هاشمی» ،استاندار گلستان خطاب به تمامی ادارات و دستگاههای
دولتی ،بانکها ،شهرداریها و مؤسسات غیردولتی پایان طرح تغییر ساعت کاری
استان در فصل تابستان را اعالم کرد.
«نعیم امامی» ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
گفت :معادن چهارمحال و بختیاری افزایش مییابد.
بهگفته «محمدعلی نجفی» ،استاندار البرز ،از این پس نه تنها مجوز ویالسازی
در اســتان البــرز ارائه نمیشــود ،بلکــه در حوزه گردشــگری نیز اجازه ایــن اقدام را
نمیدهیم.
«سهراب روستایی» ،قائم مقام مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت :امسال
 4میلیارد تومان بودجه برای اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و
اقشار آسیب پذیر رفسنجان اختصاص یافت.
 بــرای تکمیــل و اتصال جــاده جغتای  -منیــدر بهعنوان جاده اصلــی تهران -
مشهد  15میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری اختصاص یافت.
 نخستینکلینیکتمامدیجیتالدندانپزشکیکشوردرشهرکسالمتاصفهان
با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی شد.
 «محمــود قدبیگی» ،معــاون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شــرکت آب
منطقهای مرکزی گفت :بهمنظور احیا و تعادل بخشی به منابع آب 7 ،هزار حلقه
چاه در استان مرکزی تا پایان سال ب ه کنتور حجمی مجهز میشوند.

بــا وجــود تخلیــه حجــم گســتردهای از
زبالههــای عفونــی در اطــراف شــهر
کرمانشــاه ،مدیــران دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایــن موضــوع را انــکار میکنند و
مدعی هســتند که زبالههای بیمارستانی
بیخطرســازی و در مکانــی امــن دفــع
میشــوند« .امیــر کرمــی» ،مدیــر گــروه
بهداشت محیط دانشــگاه علوم پزشکی
کرمانشاه در گفتوگو با ایرنا ،تصریح کرد:
تمامبیمارستانهایاستانبامبلغیبالغ

بر  40میلیارد ریال به دستگاه بیخطرساز
زبالهمجهزشدهاندوهیچزبالهغیرایمنی
از آنهــا خــارج نمیشــود؛ زبالههــا پس از
بیخطرســازی در مکانی امن و با رعایت
شــرایط بهداشــتی دفع میشــوند .کرمی
بــا بیــان اینکه تنها دســتگاه بیخطرســاز
زبالــه در بیمارســتان گیالنغــرب نیــاز به
تعمیــر دارد ،گفــت :بــه دلیــل تحریمها
قــادر بــه تعمیــر ایــن دســتگاه نیســتیم،
از ایــن رو تمــام زبالههــا در ســردخانه

بیمارستاننگهداریمیشوندتابرایآنها
چارهاندیشی شود .زبالههای بیمارستانی
در دســتگاه بیخطرســاز یــا «غیرســوز»
به دلیــل حرارت بــاال به حالــت خمیری
تغییر شکل میدهند تا در کیسههایی زرد
رنــگ به محــل دفع منتقل شــوند .با این
حــال برخالف گفته کرمی ،مقــدار زیادی
زبالههــای بیمارســتانی بــه همان شــکل
اولیه و آغشته به آلودگیها ،در کیسههای
مشــکی رنگ رها شــدهاند و زبالهگردها و

حیواناتآنهارادرمحیطپراکندهکردهاند.
رد ادعــای دانشــگاه از ســوی شــرکت
بازیافت
«هایــده شــیرزادی» ،مدیرعامل شــرکت
بازیافتکرمانشاهدرجلسهستادمدیریت
پســماند در پاســخ بــه ادعــای مدیــران
دانشــگاه علوم پزشکی ،گفت :این امکان
وجود دارد که برخی از بیمارستانها چند
کیســه از زبالههای خــود را بیخطر کنند،
امــا اکنون زبالههای پرخطر بیمارســتانی

عکس:مصطفی شانه چی

ســازمان هواشناسی از افزایش دمای هوا در بیشتر استانها خبر داد به طوری که در
ســواحل دریای خزر طی  24ساعت آینده  7تا  8درجه هوا گرمتر میشود« .محمد
اصغری» ،کارشناس هواشناسی در گفتوگو با صدا و سیما با بیان اینکه در برخی از
مناطق کشور طی امروز شاهد موج جدید بارشها خواهیم بود ،گفت :در هفتهای
که گذشت ،بارشها در شهرهایی مانند انزلی ،آستارا ،کیاشهر ،رودسر و الهیجان در
شمال کشور برقرار بود که همین شرایط از امروز شنبه با کیفیت بیشتر ادامه خواهد
داشت .از فردا یکشنبه از میزان بارشها کاسته و دمای هوا افزایش پیدا میکند .در
این مدت وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب در جنوب شرق کشور و مناطق شرقی
و جنوبی خراســان رضوی خواهد بود .پدیده قابل تأمل در غرب کشــور هم حاکی از
نمایان شدن غبار انتقالی از عراق به ایالم ،کرمانشاه و کردستان است.

تخلیه زبالههای عفونی در اطراف شهر کرمانشاه

عکس :ایرنا

ســاالنه  600میلیون مترمکعب آب از ســفرههای زیرزمینی
شهرســتانهای رفســنجان و انــار برداشــت میشــود که این
ا خبـــا ر
برداشــت بیرویــه بــا توجه بــه شــرایط موجود خشکســالی
فاجعــه اســت .به گــزارش ایرنا« ،علی اســماعیل پور» ،مدیر پژوهشــکده پســته
ایران در نشســت با نمایندگان رســانههای رفســنجان ،افزود :در این  2شهرستان
باید ســاالنه  300میلیون مترمکعب آب از ســفرههای زیرزمینی برداشــت شــود
ایــن در حالی اســت که  2برابر برداشــت میشــود .وی با اشــاره به وجــود بیش از
یکهزار حلقه چاه کشــاورزی در این  2شهرســتان گفت :برداشــت بیرویه از این
منابــع موجــب کاهش کیفیت و کمیت آب شــده و همین امر یکــی از دالیل بروز
خشکســالی در این مناطق اســت که موجــب گرمازدگی و خشــکیدگی محصول
پســته در این مناطق شــده اســت .عمده خشــکیدگی باغات پســته در قالب 80
درصد باغات در این  2شهرســتان به دلیل شــوری حاصل از برداشــت بیرویه از
منابع آبی بوده اســت .وی با اشــاره به اینکه یکــی از مهمترین آفتهای مخرب
پســته آفت «پســیل» اســت ،بیان کرد :تغییــرات اقلیمی در ســال جــاری و بروز
خسارت گرمازدگی در باغات پسته یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش محصول
پسته است .پسته محصولی ارزآور است که تاکنون به صورت فله صادر میشد و
برای ایجاد ارزش افزوده محققان دریافتند که از پوست ،گل ،میوه و دیگر عناصر
پسته میتوان محصوالت جانبی تولید و ارزش افزوده ایجاد کرد .اسماعیلپور با
بیان اینکه هم اکنون در  27استان پسته کشت میشود ،اظهار داشت :مهمترین
عوامــل مؤثــر بر ریــزش جوانهها و گل محصول امســال ،نوســانات دمایی درجه
حرارت و تأمین نشدن نیاز سرمایی درختان پسته است.
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با تالش پرســنل شورای حل اختالف سردشت شهرستان بشاگرد هرمزگان،
اختالف  2طایفه پس از  13سال به صلح و سازش منتهی شد.
بهگــزارش ایســنا« ،مظفرحمزهئــی» ،معــاون قضایــی رئیــس کل و رئیــس
شوراهای حل اختالف هرمزگان بیان کرد :در سال  84پس از درگیری و نزاع
بین  2طایفه «میر دادپو» و «علی زاده» در شهرســتان بشــاگرد هرمزگان که
منجر به قتل یک نفر و زخمی شــدن  3نفر از اعضای این طوایف شــد ،این
درگیریهــا منجــر به بروز کینه و دشــمنی میان این  2طایفه شــد کــه با ورود
شــورای حل اختالف سردشــت شهرستان بشــاگرد به این پرونده تالشهای
بیوقفهای به منظور ایجاد صلح و سازش آغاز شد.
وی یادآور شــد :با همکاری معتمدین محلی و ریش ســفیدان خوشــبختانه
ایــن تالشهــا و پیگیریها مثمرثمر واقع شــد و در نهایت منجــر به صلح و
سازش این  2طایفه شد.

