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ساخت مونوریل قم توجیه اقتصادی ندارد

نشان یونسکو برای  3اثر صنایع دستی
سیستان و بلوچستان

ایجاد  3ناحیه صنعتی در خراسان شمالی

گــروه ایــران زمیــن 3 /ناحیه صنعتی با ســرمایهگذاری بخــش خصوصی در
خراسان شمالی ایجاد میشود.
«ســیاوش وحدت» مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی خراسان شمالی
افــزود :شــرایط و بســترها بــرای ورود بخش خصوصــی در زمینه ایجــاد ناحیه
صنعتی در این استان مهیا است و ایجاد ناحیه صنعتی در روستاهای «لوجلی»
شیروان و «خرق» فاروج از برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی استان است.
گفتنی است 240 ،واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی استان به بهرهبرداری
رسیده که برای آنها بیش از  2هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.

ساخت اقامتگاه در محدوده آرامگاه کوروش

فرود پلیکانهای سفید در پارک ملی دریاچه ارومیه

عکس :ایرنا

تأمین آب تاالب بینالمللی «گاوخونی»
نیازمند تصمیم ملی

بعد از آب آشامیدنی ،توجه به نیاز آبی تاالب بینالمللی «گاوخونی» ،اولویت
محیط زیست استان اصفهان است زیرا توجه نکردن به آن معضالت بزرگی از
جمله ریزگردها را به وجود میآورد که تا شــعاع  500کیلومتری تبعات زیادی
را در بردارد« .ســید رحمان دانیالی» ،مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
توگــو با ایرنا بــا تأکید بر اینکه درباره موضــوع آب و تأمین نیاز
اصفهــان در گف 
آبــی تاالب بینالمللی گاوخونی بایــد از تعصبهای بیمورد دوری کرد و ملی
اندیشــید ،افزود :طبق قانون بعد از آب آشامیدنی ،نیاز آبی تاالب باید اولویت
دوم در اســتان باشــد ،در باالدســت ،مراتع به دیم تبدیل شــده و بــا وامها ،باغ
درست میشود و با حقابهای که از آب منطقهای گرفته شد ،آب را پمپاژ کردند
و حتی عرض رودخانهها از  50متر به  2تا 3متر رسید.
از این مناطق  270میلیون مترمکعب به اندازه تونل دوم کوهرنگ و 120میلیون
مترمکعــب دیگر به اندازه چشــمه «لنگان» آب پمپاژ میشــود .ایــن تاالب در
ســال  54در کنوانســیون رامســر به ثبت رســید و نام آن در فهرســت تاالبهای
بینالمللی قرار گرفت که همواره یکی از زیستگاههای حیات وحش و پرندگان
در فالت مرکزی ایران بود که اکنون خبری از موجودات زنده در آن نیست.

«علــی دهنوی» مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان
گفت :روزانه ۷هزار تن نخاله ساختمانی در این شهر دفن میشود.

مهوش سلملیان

خبرنگار ساری

انــگار رؤیــای گردشــگری دریایــی در
سواحل خزر به ســادگی تعبیر نخواهد
شــد؛ طرحهایــی کــه در ایــن موضــوع
مطــرح میشــود مثل حبــاب روی آب
هســتند و بعــد از مــدت کوتاهــی هیچ
نامــی از آنها برجــای نمیماند .خیلی
از عالقــه مندان بــه ســرمایهگذاری در
ایــن عرصه تالش کردنــد تا نام خود را
در ردیــف اولینها ثبت کننــد ،اما بعد
از مدتــی شــرایط را نامناســب دیــده و
ترجیح دادند تا بیســروصدا صحنه را
خالــی کنند .شــرایط کار در میان امواج
دریــای غیرقابل تصور خزر به ســادگی
پیشبینیهای ســرمایهگذاران نیست.
خیلــی از افــرادی که بــرای فعالیت در
ایــن حرفــه ،ســواحل شــمالی کشــور را
انتخاب میکنند ،نمیدانند که شرایط
جــوی این مکان در مــدت زمانی کمتر
از  20دقیقــه دچــار تغییــرات زیــادی
میشــود؛ تغییراتــی کــه دریــای آرام،
در چشــم بــر هم زدنــی طوفانی شــده
و امواجــی بــه بلنــدای یــک کوه بــه راه
میافتد .شــاید همیــن تفاوتها باعث
شــده تــا دریــای خــزر در حــد فاصــل
مرزهــای شــمالی ایــران بــه دریــای
وحشی شهرت پیدا کند.
ëëچالشقایقداران
در کنار تمام مشکالتی که در طبیعت
دریــای مازنــدران برای فعالیــت در این
عرصه وجــود دارد باید از چالش بزرگی
یاد کرد که برخی اوقات باعث میشود تا

سرمایهگذاران عطای کار در این باره را به
لقایش بخشیده و انصراف خود را اعالم
کننــد .یکی از افــرادی که قصــد ورود در
این حرفه را داشت ،در این باره میگوید:
افــرادی که قایقهــای تندرو دارنــد و در
آبهای ساحلی شهرهای مختلف با آن
کار میکننــد ،چون احتمــال میدهند با
راهاندازی و استقرار کشتیهای تفریحی
منابع درآمدیشــان به خطــر میافتد،
در این باره مقاومت کرده و مشکالتی را
برای ســرمایهگذاران به وجود میآورند.
اغلب این افراد بومی منطقه هســتند و
بــه نوعی خود را مســتحقتر برای کار در
ســواحل میداننــد و بــه همیــن دلیل با
مشــکل تراشی ســرمایهگذاران را فراری
میدهند.
ëëکارکردمتفاوتدریادرشمال
«مهــدی رمضــان زاده» رئیــس
کارگروه تخصصی گردشــگری و صنایع
دستی اتاق فکر توسعه مازندران بر این
نکتــه تأکید دارد و میگویــد :باید به این
نکته توجه کرد که کارکرد اصلی سواحل
شــمال و جنــوب تفــاوت دارد؛ کارکــرد
اصلی ســواحل جنوب روی گردشــگری
است و چالشهای موجود با این مقوله
ارتبــاط دارد ،امــا در شــمال بــه کارکــرد
گردشــگری در کنــار اقتصــاد شــیالت و
غیره ،توجه میشود.
وی با اشاره به اینکه سکونتگاههای
نوظهــور متأســفانه اجــازه نمیدهنــد
مــردم بــه ســاحل دسترســی داشــته
باشــند ،میافزایــد :بخشــی از ایــن
ســکونتگاههای نوظهور دولتی و برخی
فامیلی شده است.

ëëســاماندهی و معرفــی فعالیتهــای
تفریحیآبی
«ســیفاهلل فرزانه» مدیــرکل میراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
مازنــدران نیــز مهمتریــن انگیــزه
گردشــگران از حضور در شــمال کشور را
وجود دریا و بهرهمندی از سواحل عنوان
میکند و بر این باور است که ساماندهی
و معرفــی فعالیتهــای تفریحــی آبــی
کــه در چند ســال اخیر با ســرمایهگذاری
کوچک و بزرگ در سواحل شکل گرفته،
ایجــاد اســکلههای تفریحــی ،حمایــت
از ســرمایهگذارانی کــه در ایــن عرصــه
دچــار مشــکالت هســتند و تعامــل بــا
دستگاههای مربوطه از برنامههای پیش

روی این اداره کل برای رونق گردشــگری
اســت .امــا وضعیــت موجــود حکایــت
از آن دارد کــه لــزوم ورود دســتگاههای
فرابخشــی چــون اســتانداری بــرای رفع
مشــکالت پیش رو ضــروری اســت .این
مقام ارشــد در گردشــگری مازنــدران در
حالی از بوروکراســیهای اداری بهعنوان
دستاندازهای پیش روی عالقه مندان
به ســرمایهگذاری در گردشــگری دریایی
نــام میبرد که هماکنون برخــی از آنانی
که مجوزهــای الزم برای ســرمایهگذاری
را بهدســت آوردهانــد و کشــتی هــم بــه
ســاحل آوردهانــد بــرای ادامــه کار از
حداقل امکانات محــروم مانده اند؛ چرا
که زیرســاختها برای ایــن مهم فراهم

گروه ایران زمین /سازمان هواشناسی از
بارش باران در  16استان تا روزهای پایانی
هفته خبر داد.
«احد وظیفــه» ،مدیــرکل پیشبینی
و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی
دربــاره وضعیــت جــوی هــوا در چنــد
روز آخــر هفتــه ،گفــت :ســامان ه بارشــی
جدیــد امــروز (سهشــنبه) اســتانهای
خوزســتان ،کهگیلویــه و بویراحمــد،
مناطق شــمالی فارس ،ایالم ،کرمانشاه،
کردســتان ،آذربایجــان غربــی و شــرقی،
زنجــان ،مرکــزی ،همــدان ،غــرب
اصفهــان و اســتانهای شــمالی کشــور
(گیــان و مازنــدران ،گلســتان و اردبیل)
را درگیــر میکند .بــا ورود این ســامانه به
جنــوب غــرب کشــور نیــز انتظار مــیرود

امروز(سهشــنبه) در شــمال اســتانهای
بوشهر ،خوزســتان و جنوب ایالم شرایط
طوفانی داشــته باشیم .همچنین در این
مدت رگبار ،رعد وبــرق ،احتمال طوفان
و باد شــدید لحظــهای همــراه با خیزش
گرد و خاک محلــی و کاهش موقتی دید
در جزایر شمال خلیج فارس ،خوزستان
و شــمال بوشــهر را خواهیم داشــت .این
ســامانه از امــروز وارد مناطــق مرکــزی
میشــود و اســتانهای تهــران ،مرکزی و
قــم را هــم در بر میگیــرد .وظیفه گفت:
امروز در اســتانهای خوزســتان ،شــمال
بوشهر ،لرســتان ،ایالم ،جنوب کرمانشاه
و اواخــر وقت در کهگیلویــه و بویر احمد،
چهارمحال وبختیاری وغرب کردستان با
رگبار و رعدوبرق تندری با احتمال ایجاد

سیالبهایناگهانیمواجههستیم.برای
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته
نیز بارشها را بهصورت پراکنده خواهیم
داشــت .هــوای تهــران در ایــن مــدت
تغییرات دمایی شدیدی نخواهد داشت
و نســبتاً ابــری بــا بــارش پراکنــده همراه
خواهد بــود .ســازمان هواشناســی اعالم

گزارش
مـــصور

کــرد :در یــک هفته آینــده بــا بارشهای
قابل توجهی در کشــور رو بــه رو خواهیم
بود تــا حدی کــه بــارش بــاران در برخی
از ایســتگاهها به  ۵۰یا حتــی  ۶۰میلیمتر
خواهدرسید.
ëëافزایشروزهایطوفانیدرزابل
«محســن حیــدری» ،مدیــرکل

سفیدپوش شدن روستای «کالته» کردستان
پس از بارش اولین برف پاییزی

دانش آموزان مدرسه روستای « ُگشت» خاش و سراوان در سیستان و بلوچستان

عکس :محمد اسدی

کاهش حجم ورودی آب به دریاچه سد ساوه

عکس :میزان

«هــادی عطرفــه» ،مدیــر مــرز تجــاری شــلمچه ســازمان منطقــه آزاد اروند
خاطرنشان کرد :این مرز پس از  25روز تعطیلی به منظور تردد زائران اربعین از
دیروز (دوشنبه) دوباره فعالیت خود را از سر گرفت.

هواشناســی سیســتان و بلوچســتان نیــز
گفــت :در  7ماه گذشــته تعــداد روزهای
همــراه بــا طوفــان گــرد و خــاک در زابل
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته500
درصــد افزایــش یافتــه اســت .از  216روز
ســپری شــده امســال تــا پایــان مهــر ماه
 161روز آن در زابــل همــراه با پدیدههای
خاکداری شامل باد و گرد و خاک ،طوفان
گــرد و خاک و ســایر پدیدهها بــوده و تنها
 55روز شــرایط عادی و بدون پدیدههای
خاکدار در این منطقه حاکم بوده اســت.
وی با بیــان اینکه مهمتریــن نکته وزش
بادهای امســال زابل افزایش شــدت باد
است ،افزود :فراوانی وزش باد با سرعت
 90کیلومتــر بر ســاعت و بیشــتر از آن در
زابــل  64روز بــوده کــه نســبت بــه ســال

گذشــته  700درصد بیشــتر شــده اســت.
عالوه بر ایــن ،فراوانی وقــوع وزش باد با
سرعت بیش از  100کیلومتر بر ساعت در
 33ســال اخیر بیســابقه بوده و در واقع
از ابتدای امســال تا پایان مهرمــاه  31روز
ســرعت وزش بادهــای زابل بــه بیش از
100کیلومتر بر ساعت رسید.
مدیــرکل هواشناســی سیســتان و
بلوچســتان بــا بیــان اینکــه ایــن شــرایط
تنهــا یــک بــار در نیــم قــرن اخیــر اتفاق
افتــاده اســت ،گفــت :در ســال  64حدود
50روز ســرعت وزش باد در زابل بیش از
100کیلومتر بر ســاعت بــود این در حالی
اســت که ســال گذشــته در هیــچ روزی از
7ماه گذشته سرعت وزش باد در زابل از
100کیلومترتجاوزنکرد.

ورود برنج جدید به شالیزارهای شمال

«ســیدمهدی علوی» مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت:
طرح صلواتی حمل و نقل عمومی زائران به حرم مطهر امام رضا(ع) در دهه
آخر صفر چون سال گذشته اجرا میشود.
«مهــرزاد محصــص مستشــاری» ،مدیرمرکزتحقیقــات ،آمــوزش ومنابــع
طبیعی کشاورزی استان قزوین اظهار داشت :برای نخستین بار با بهرهگیری از
انرژیهای نو(خورشیدی) اجرای روش آبیاری نوین دراراضی الگویی کشاورزی
استان انجام شد.

و مهیــا نیســت و ســرمایهگذاران بعــد از
ورود و مواجه شــدن با این موانع ترجیح
میدهند بــار و بندیل خود را جمع کرده
و بــه جایــی بروند کــه حداقــل امکانات
فراهــم باشــد .با همــه این احــواالت ،بر
اســاس اعــام مدیــرکل اداره میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
مازنــدران  15مرکــز گردشــگری دریایــی
در ســواحل اســتان طــی امســال افتتــاح
میشــود که این اقدام به منظور توسعه
گردشــگری دریایی در این استان تعیین
شده است .وی عنوان میکند :بر اساس
مطالعــات انجــام شــده توســط مشــاور
مربوطه ،هر یک از مراکز تفریحی دریایی
در فضایی به مســاحت  6هزار متر مربع

در ســاحل دریــا ایجــاد خواهــد شــد .بــر
اســاس برآوردهای انجام شده ،ساخت
هر یک از مراکز گردشگری دریایی مذکور
به یــک میلیارد تومــان اعتبار نیــاز دارد.
بر اســاس مطالعات انجام شــده توسط
مشــاور مربوطه و بــا توجه بــه اینکه قرار
اســت در ســاخت این مراکز از سازههای
سبک استفاده شود ،پیشبینی میشود،
ایجــاد ایــن مراکــز حداکثــر  3تــا  4مــاه
بــه طــول انجامــد و بهرهبــرداری از ایــن
۱۵مرکزگردشگریدریایی،باعثتحولی
بزرگ در این صنعت خواهد شد.
ëëشرایطخاصخزر
البته همــه اظهارنظرهــا در این باره
بــه یک نقطه ختم میشــود؛ موضوعی
کــه «هــادی حقشــناس» معــاون امور
دریایــی ســازمان بنادر و دریانــوردی نیز
بــر آن تأکیــد دارد و آن اینکــه در طــول
ســالهای گذشــته همواره پیگیــری این
امکان از ســوی ســازمان بنادر در دستور
کار قــرار داشــته و کشــورهای همســایه
دریــای خزر هــم از راهاندازی این مســیر
استقبال میکنند ،اما با توجه به شرایط
خــاص جوی ایــن دریا و مــواج بودن آن
تاکنون امــکان برقراری این مســیرها به
وجــود نیامده و همچنــان پیگیریها در
این زمینه ادامه دارد.
این مقام مسئول نیز تأکید داشته که
در حــال حاضر نمیتــوان زمان دقیقی
برای راهاندازی سفرهای بینالمللی در
دریای خزر تخمین زد ،اما قطعاً با توجه
به استقبالی که کشورهای مختلف از این
موضــوع داشــتهاند ،پیگیریهــا در ایــن
رابطه ادامه خواهد داشت.

بارش باران در  16استان

عکس :امیر خلوصی

«شــهابالدین صابونچــی» ،رئیــس ســازمان جوانــان
دو خط جمعیــت هــال احمر گفــت18 :هزار بســته نوشــت افزار
خـــبر بهمنظورتکریم و کاهش آالم انســانها توسط این نهاد در
میان دانشآموزان نیازمند سیستان و بلوچستان توزیع شد.

مدیرکل میراثفرهنگی مازندران :بوروکراسی اداری ،دست اندازهای پیش روی عالقه مندان به سرمایهگذاری در گردشگری دریایی است

عکس :ایرنا

مهاجرت پلیکانهای سفید به پارک ملی دریاچه ارومیه آغاز و تاکنون  500بال
از این پرندهها در این پارک ملی مشاهده شده است.
«امید یوســفی» ،رئیــس اداره حیات وحــش اداره کل حفاظت محیط زیســت
توگو با ایرنا با بیان اینکه این استان در کریدور مهاجرتی
آذربایجان غربی در گف 
پرندگان واقع شــده ،افزود :پلیکانهای ســفید از عرضهای شــمالی و مناطق
قفقاز و آسیای میانه با هدف مهاجرت به مناطق گرمتر و برای زمستان گذرانی
از این اســتان عبور میکنند .این پلیکانها در صورت وجود شــرایط زیســتی در
استان فرود میآیند و تا بهار آینده میمانند.
وی بــا اشــاره به اینکــه در زمان حاضر شــرایط زیســتی بــرای زمســتان گذرانی
پلیکانها در دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری آن مســاعد اســت ،اضافه کرد:
اگر شرایط زیستی اعم از غذا و زیستگاههای امن برای پلیکانها فراهم نباشد،
بیشتر پلیکانها برای زیست به عرضهای جنوبیتر میروند و تا اسفند ماه در
مناطق جنوبی زیست میکنند.
یوســفی با بیان اینکه در پارک ملی دریاچه ارومیه تنوع پرندگان حمایت شــده
و در خطر انقراضی چون پلیکان خاکســتری ،پلیکان سفید و غاز پیشانی سفید
باالست ،گفت :حفاظت از این گونهها توسط دوستداران طبیعت و محیط بانان
بهصورت جدی در ایام مختلف سال و بویژه زمستان انجام میشود.

مغفول ماندن گردشگری دریایی در سواحل شمال

عکس :ایسنا

نبود اقامتگاه مدرن گردشگری و امکان اقامت گردشگران خارجی و داخلی در
کنار مجموعه جهانی پاســارگاد از معضالت سالهای گذشته بود که با احداث
اقامتگاه این کمبود رفع شد.
توگو با ایرنا اعالم کرد :ساخت
«بهنام اســفندیاری» ،شــهردار پاســارگاد در گف 
اقامتگاه شهرداری پاسارگاد در جوار آرامگاه کوروش از اوایل خرداد ماه  97آغاز
شده و از ابتدای آذرماه همین سال به بهرهبرداری میرسد .هزینه ساخت و ساز
این اقامتگاه تاکنون بالغ بر  5میلیارد ریال بوده است.

عکس :ایرنا

 3اثر صنایع دســتی سیســتان و بلوچســتان بعد از وقفه 5
ساله موفق به کسب نشان و مهر اصالت یونسکو شد.
اخبـــار
«علیرضــا جاللزایــی» ،مدیــرکل میراث فرهنگــی ،صنایع
توگو با ایرنا این آثار را شامل
دســتی و گردشگری سیستان و بلوچســتان در گف 
خامــه دوزی «مریــم قــادری» ،ســوزن دوزی «فرنگیس جمال زهی» و ســوزن
دوزی «گل بیبــی جمــال زهــی» عنوان کــرد و ادامــه داد :ســوزن دوزی ،خامه
دوزی ،ســفال کلپورگان ،ســواس و پریوار دوزی از جملــه مهمترین آثار صنایع
دستی سیستان و بلوچستان هستند که با توجه به برخورداری از کیفیت ،ترکیب
رنــگ ،نحــوه تولید ،خالقیت و نوآوری موفق به کســب نشــان ملــی مرغوبیت
شدند.
وی با اشــاره به اینکه سیســتان و بلوچســتان جزو اســتانهای نخســت کشور در
زمینه تولید صنایع دســتی است ،افزود :راهاندازی سایت فروش صنایع دستی
استان برای فروش آثار دست مردان و زنان هنرمند این دیار در داخل و خارج از
کشور و بازارچه دائمی صنایع دستی از جمله برنامههای امسال این نهاد است.

توقــف طــرح احــداث مونوریــل در قم با
وجود صرف میلیاردهــا تومان هزینه ،بار
دیگر نشــان داد که مهمترین عامل برای
اجرای موفق طرحهای عمرانی ،داشــتن
مطالعات کارشناسی و کنار گذاشتن نگاه
شخص محور است.
بهگــزارش ایرنــا ،در ســالهای اخیــر
احــداث مونوریــل در قم بــه یکی از بحث
برانگیزتریــن طرحهــای عمرانــی کشــور
تبدیــل شــده و بســیاری از مســئوالن و

کارشناســان اعتقــاد دارنــد ،ایــن طــرح از
ابتدا بدون انجام مطالعات الزم و توجیه
اقتصــادی اجــرا شــده و حتــی در صورت
نهایی شــدن هم نمیتواند نقش مؤثری
در کاهش بار ترافیکی شهر داشته باشد.
«مرتضــی ســقائیان نــژاد» ،شــهردار قم
پیرامــون آخریــن وضعیــت احــداث
مونوریلدراینشهر،گفت:درحالحاضر
بــا توجه به اینکه دولت هزینههای زیادی
برای مونوریل انجام داده ،نمیتوان آن را

رها کرد ،تنها راه حل این است که مونوریل
را در ظرفیتهای ویژهای چون گردشگری
بــهکار گیریــم .ســقائیاننژاد افــزود:
اقدامهــای فنی در طــرح مونوریل تقریباً
به اتمام رســیده و خط آن از  6.7کیلومتر
به 4.7کیلومتر کاهش پیدا کرده است .اگر
مباحث اعتباری و حقوقی طرح مونوریل
رفــع شــود میتــوان آن را تکمیــل کــرد و
در اختیــار شــهروندان قــرار داد« .احمــد
امیرآبادی فراهانی» ،نماینــده مردم قم

در مجلس شــورای اســامی نیز بــا تأکید
بر اینکه باید تکلیف طــرح مونوریل برای
مردم قم مشخص شود ،تصریح کرد :در
الیحــه بودجه ســال  97برای هر اســتانی،
اعتبــاری در راســتای توســعه و تکمیــل
طرحهای نیمه تمام اختصاص یافته که
برای اســتان قم از این محل  670میلیارد
ریال در نظر گرفته شده است .از این میزان
 200میلیارد ریال به سازمان قطار شهری
اختصاصمییابد.

کمتــر از یــک هفتــه پس از مصوبــه هیأت دولــت در محدود
کــردن کشــت برنــج بــه مازنــدران و گیــان ،مســئوالن حوزه
گزارش
کشــاورزی مازنــدران اعــام کردهانــد که امســال رقــم جدید
خـــبری
برنج پرمحصول کیفی را وارد شالیزارهای استان میکنند.
بهگــزارش ایرنــا« ،رحمــان عرفانی» معــاون مؤسســه تحقیقات برنج کشــور
مســتقر در آمل افزود :راهبرد وزارت جهاد کشــاورزی برای خوداتکایی کشــور
بــه محصول برنج داخلی بر محور باال بــردن بهرهوری مصرف آب و افزایش
بازده تولید در ســطح ،اســتوار اســت ،همســو با این رویکرد مؤسسه تحقیقات
درصــدد معرفــی ارقام کیفی پرمحصول متناســب با شــرایط جدیــد اقلیمی
شمال کشور است.
وی اضافــه کــرد :در یــک دهــه اخیر چندیــن رقم پرمحصــول کیفی در مؤسســه
تحقیقات برنج کشور به کشاورزان معرفی شد ،اما بهدلیل واردات بیرویه ،نبود
خرید تضمینی با قیمت مناســب و پرداخت نشدن بموقع مطالبات شالیکاران،
سطح کشت ارقام پرمحصول کاهش یافت.
وی بــه وجــود ارقــام «شــیرودی»« ،فجــر» و «نــدا» بهعنــوان رقمهــای کیفی پر
محصول برنج اشاره و بیان کرد :در سال زراعی جاری هم رقم «تیسا» بهعنوان
یــک رقــم کیفــی پرمحصول بــرای کشــت رونمایی میشــود .این رقــم مقاوم به
آفات ،کم آب بر ،دارای عملکرد  8تا  9تن شلتوک در هکتار ،پا کوتاه و مقاوم در
مقابل ورس شدن (خوابیدگی) است.
عرفانی با بیان اینکه امســال  3تن از بذر اصالح شــده رقم تیســا بین شــالیکاران
مازنــدران توزیع میشــود ،اظهار داشــت :این رقم بر گرفته از بــذر ارقام محلی و
بومی«طارم» و«بهنام» اســت که در فرآیند رگهگیری از آنها تالش شده تا عطر،
طعم و کیفیت پخت ارقام کیفی کم محصول را با خود داشته باشد.
طــارم ،رقم کم محصول بومــی مازندران و بهنام نیز رقم پرمحصول محســوب
میشود.

