
توليد انواع محصوالت باغ��ي از جمله، انار، انجير، 
زيتون، پس��ته، انگور، زردآلو و گيالس در مناطق 
و شهرهاي مختلف سمنان كه بعضاً از آب و هوايي 
نسبتاً گرم و خشك بياباني برخوردار است، از جمله 
داليلي است كه باغداري و كشاورزي را به يكي از 
مهم ترين منبع درآمد براي مردم اين استان تبديل 
كرده است.  90 درصد ساكنان استان سمنان در 
198 هزار هكتار اراضي زراعي و باغي مشغول به 
فعاليت وكسب درآمد هستند، لذا اين مهم مي طلبد 
تا در اين زمينه س��رمايه گذاري همه جانبه انجام 
پذيرد.  تا با توجه به كافي نبودن منابع آب ومديريت 
منابع مورد نياز براي اين توليدات باغي و كشاورزي 

توسعه شهرك هاي كشاورزي و گلخانه اي در اين 
استان مورد توجه قرار بگيرد. 

   توسعه كشت گلخانه اي در سمنان
كش��اورزي و باغداري از جمل��ه مهم ترين منبع 
درآمدي در اس��تان هاي مختلف كش��ور به شمار 
مي روند و اين در حالی اس��ت ك��ه كاهش منابع 
آبي يكي از چالش هاي مهم در كشور است كه به 
شدت اين صنعت را تحت تأثير قرار داده مسئله اي 
كه موجب شده تا ايجاد كش��ت هاي گلخانه اي و 
شهرك هاي كشاورزي به ش��دت مورد توجه قرار 
بگيرد، موضوعي كه حاال منجربه ايجاد 125 شهرك 
گلخانه اي در استان هاي مختلف كشور شده است. 

استان سمنان به لحاظ وضعيت منابع آبي و شرايط 
مساعد اقليمي براي توليد محصوالت گلخانه اي 
ارزان را دارد، ل��ذا اين مهم موجب ش��ده تا ايجاد 
ش��هرك هاي كش��اورزي و توس��عه كشت هاي 
گلخانه اي در دس��تور كار مديران و كارشناس��ان 
جهاد كش��اورزي قرار بگيرد.  هم اكنون، توسعه 
و واگذاري بي��ش از 200 هكتار از ش��هرك هاي 
كش��اورزي در استان س��منان در دس��ت اقدام و 
پيگيري است به طوري كه از اين ميزان، شهرك 87 
هكتاري درميغان و شهرك 81 هكتاري بيارجمند 
با هدف كشت هاي گلخانه اي تكميل و در آستانه 
بهره برداري قرار دارند.  اين مهم در حالي است كه با 

توجه به برنامه ريزي جهاد كشاورزي سمنان براي 
تأمين نيازهاي باغي و كشاورزي استان و صادرات 
آن به ساير كشورها توسعه شهرك هاي كشاورزي 
و گلخانه اي به طور ويژه در مناطقي كه از اين مهم 

بي بهره اند در دستور كار قرار گرفته است. 
   صنعت نوغانداري براي رونق كسب وكار

هم اكنون، استان هاي شمالي كشور از جمله گيالن 
به عنوان قطب توليد پيله تر ابريشم به شمار مي روند، 
اما نبايد از موفقيت هاي خراسان رضوي كه با توليد 
85 درصد نخ ابريشم كشور، رتبه دوم توليد پيله تر را 
از آن خود كرده غافل شد موضوعي كه اين استان را 
به پايتخت ابريشم كشي ايران مشهود كرده است.  اما 
اين مهم تنها به اين مناطق ختم نشده و بايد سمنان 
را از جمله مناطقي در اين زمينه نام برد كه قصد دارد 
نام خود را پر آوازه كند.  در كنار باغداري و كشاورزي، 
يكي از صنايعي كه از قدمت بااليي در استان سمنان 
برخوردار است، صنعت نوغانداري است موضوعي كه 
موجب شد تا در سال جاري با توزيع 156 جعبه تخم 
نوغان به 60 نفر از پرورش دهندگان كرم ابريشم و 
با توليد 2 هزار و 340 كيلوگرم پيله تر بتوانند در اين 
زمينه درآمد قابل توجهي را به دست آورند.  بررسي ها 
نشان مي دهد، عالوه بر مردان سمناني زنان بسياري 
در اين اس��تان از عالقمندان به توليد كرم ابريشم و 
صنعت نوغانداري به ش��مار مي روند موضوعي كه 
موجب ش��ده تا معاونت بهبود تولي��دات دامي در 
س��ال هاي اخير ضمن برگزاري دوره هاي آموزشي 
براي عالقه مندان به اين رشته خصوصاً در روستاها 
و به  ويژه بانوان به توسعه هرچه بيشتر اين صنعت 

كمك قابل توجهي كنند. 
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي 
استان سمنان در اين رابطه به ايسنا مي گويد: »با 
توجه به اينكه نوغانداري در كنار ساير فعاليت هاي 
كشاورزان مي تواند به روند روبه رشد اقتصادي آنها 
كمك كند لذا در سال 97 با بكارگيري كارشناسان 
مجرب دوره هاي آموزش��ي پرورش كرم ابريشم 
برگزار و ب��ه عالقمندان اين رش��ته 240 نفر روز 
آموزش هاي تئوري و عملي پرورش كرم ابريشم 
داده شد.« به گفته مصطفي شاه حسيني، از ديگر 
اقدام��ات معاونت بهبود توليدات دامي س��ازمان 
جهاد كشاورزي استان سمنان ارائه تخم نوغان و 
نهال توت اصالح شده به صورت رايگان به فعاالن 

اين رشته بود كه انجام شد. 

وق�وع طوفان ه�اي گرد و 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

خاك، جاري شدن سيل، 
نب�ود صناي�ع تبديل�ي، 
بسته بندي و حتي كمبود سردخانه براي نگهداري محصول، 
وجود درختان فرس�وده و عدم جوان س�ازي آنها از جمله 
عواملي است كه امسال سهم خرماكاران  از نخلستان هايشان 
را تا حد قابل توجهي كاهش داده است. كاهشي كه در استان 
خراسان جنوبي به 25 درصد رسيده است و حاال كشاورزان 
رغبتي به برداش�ت محصوالتش�ان ندارند. موضوعي كه 
نيازمن�د توج�ه و رس�يدگي ف�وري مس�ئوالن اس�ت. 

    
هرسال از حجم محصول نخلستان هاي استان هاي جنوبي 
كاسته مي ش��ود. يكبار حجم محصول اين باغات به واسطه 
كمبود منابع آبي، بار ديگر به دليل آبياري با آب شور، حاال هم 
به خاطر طوفان هاي گرد و خاك كم شده است. موضوعي كه 
در كنار نبود سردخانه براي نگهداري محصول، نبود صنايع 
بسته بندي و تبديلي منجربه اين شده است كه باغداران در اين 
فصل كمتر رغبتي به برداشت محصوالتشان داشته باشند. در 
اين راستا مدير جهاد كشاورزي شهرستان نهبندان در استان 
خراسان جنوبي به تس��نيم گفت: »نهبندان دومين نقطه 
مستعد استان براي كشت خرما بعد از طبس است اما نبود 
سردخانه و صنايع فرآوري مشكالت پيش روي بهره برداران 
اس��ت كه مجبورند محصول توليدي را به صورت فله اي به 

بازار عرضه كنند و ارزش افزوده چنداني از اين بابت نصيب 
آنها نمي شود.« محمد مالكي با اشاره به اينكه حجم خرماي 
برداشتي از باغات شهرس��تان نهبندان 25 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به دليل وقوع طوفان هاي سهمگين 
كاهش يافته اس��ت،  اضافه ك��رد: »فصل برداش��ت خرما از 
نخلستان هاي نهبندان از سطح زيركشت 358 هكتاري آغاز 
شده كه از اين ميزان 238 هكتار بارور است و برداشت محصول 
تا اواخر مهرماه ادامه دارد.« به بيان اين مسئول امسال توليد 
خرما در اين شهرستان 600 تن است و درآمدي كه نصيب 
بهره برداران مي شود 50 ميليارد ريال است. گفتني است 230 
خانوار شهرستان نهبندان معاش ش��ان را از طريق محصول 
نخلستان هاي شهرستان تأمين مي كنند. همين موضوع بر 

اهميت حمايت متوليان از نخلداران تأكيد دارد. 
   ضرورت جوان سازي نخلستان ها

عالوه بر خرماكاران خراسان جنوبي كه از طوفان هاي گرد 
و خاكي بي نصيب نماندند و خس��ارت ديدند، خرماكاران 
كرمان هم به دليل بادهاي 120 روزه متضرر شدند و پيش 
از زمان برداشت بخشي از محصول شان ريزش كرد. در اين 
راستا رئيس سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان به ايرنا 
گفت: »30 درصد محصول خرما در 7 شهرستان جنوبي 
استان كرمان خسارت ديده است.«  سعيد برخوري اضافه 
كرد: »سال گذشته 208 هزار تن خرما در اين خطه توليد 
شد كه طبق پيش بيني كارشناسان كشاورزي امسال نيز 

حدود 190 هزار تن محصول به دس��ت مي آيد.« رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي شمال استان كرمان نيز با اشاره به 
وضعيت نخلستان هاي بخش شمالي استان بيان كرد: »از 
مجموع درختان خرماي محدوده شرق و بخشي از شمال 
كرمان 22 هزار و 500 هكتار، ثمري و بارور است.« عباس 
سعيدي افزود: »پيش بيني مي كرديم بيش از 180 هزار 
تن خرما از نخيالت شرق كرمان برداشت شود كه گرماي 
بيش  از حد و عوامل جوي مانند طوفان، سرما و بارندگي 
باعث شد 90 هزار تن از خرماي توليدي اين منطقه از بين 
برود.« با اين شرايط هرچند افزايش قيمت اين محصول 
بتواند بخشي از خسارت خرماكاران را جبران كند، اما اين 
مسئله اي نيست كه بدون برنامه ريزي متوليان بتوان آن را 
رها كرد. از همين رو براي جلوگيري از ادامه آن در سال هاي 
آينده بايد مسئله جوان سازي نخلستان ها را با جديت مورد 
توجه قرار گيرد. چراكه هرچقدر درختان فرسوده باشند 
توان تحمل شان در مقابل خشكسالي، افزايش ناگهاني دما 

و وقوع طوفان هاي گاه و بي گاه هم كمتر مي شود. 
   پاي صنايع تبديلي و بسته بندي باز شود

هرچند در بخش هاي شرقي و جنوب شرقي كشور خرماكاران 
با مشكالتي همچون طوفان گرد و خاك مواجه بودند اما در 
بخش هاي جنوبي و جنوب شرقي اين سيل بود كه به آنها 
خسارت زد. در كنار ضرورت جوان سازي نخلستان ها براي 
مقاومت بيشتر در مقابل حوادث مختلف، موضوع مهم ديگري 
كه در اين بين مطرح مي شود بحث هميشگي افزايش ظرفيت 
س��ردخانه ها براي نگهداري محصول، باز شدن پاي صنايع 
بسته بندي براي ايجاد ظرفيت عرضه خرما در بازار و حتي 
صادرات آن به كشورهاي خارجي و افزايش صنايع تبديلي 
است. تبديل خرما به كلوچه  و انواع  نان هاي خرمايي به عنوان 
شيوه اي از فرآوري از گذشته مورد استفاده قرار مي گرفته تا 
مهلت استفاده از اين محصول را افزايش دهد و حاال مي توان 
اين ش��يوه را در واحدهاي بزرگ و كارخانه اي ادامه داد. از 
همين رو ضروري است متوليان براي جلوگيري از هدر رفتن 
دسترنج خرماكاران و حتي افزايش ارزش افزوده اين محصول 
پاي صنايع تبديلي و ف��رآوري را به اس��تان هايي از جمله 
خراسان جنوبي، كرمان، سيستان و بلوچستان، خوزستان و 
بوشهر كه اين روزها خرماكاران آنها در حال برداشت محصول 
هستند باز كنند. صنايعي كه با راه اندازي آنها مي توان ظرفيت 

خوبي براي اشتغالزايي مردم در استان ها ايجاد كرد. 

فصل پرغصه برداشت خرما از نخلستان ها پایان ندارد
30 درصد محصول خرما در 7 شهرستان جنوبي استان كرمان خسارت ديده است
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رونق روستاهاي سمنان با توسعه شهرك هاي كشاورزي
شهرك ۸7 هكتاري درميغان و شهرك ۸1 هكتاري بيارجمند با هدف كشت هاي گلخانه اي تكميل و در آستانه بهره برداري قرار دارند

88498441سرویس  شهرستان

 پيشنهاد تبديل كارخانه هاي قديمي كرج 
به شركت دانش بنيان    

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي     البرز
البرز پيش�نهاد داد ت�ا كارخانه هاي 
قديمي كرج به شركت هاي دانش بنيان و استارتاپي تبديل شوند. 
محمدامين فرشي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي البرز با بيان 
اينكه در هس��ته مركزي كالنشهر كرج 3 ش��ركت توليدي و صنعتي با 
قدمت باالي70 س��ال وجود دارد، گفت: كارخان��ه توليد روغن جهان، 
پارچه بافي جهان چيت و كارخانه لوله پوليكا در چند سال گذشته به علت 
فرسودگي تجهيزات، جا به جايي خط توليد و مشكالتي ديگر فعاليت آنها 
متوقف شده است.  وي ادامه داد: وجود اين كارخانه ها ظرفيت مناسبي 
براي نوآوري در توليد و اشتغالزايي در كالنشهر كرج است كه با تبديل 
آنها به شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ فرصت جديدي براي رونق 
اقتصادي به وجود آورد.  فرشي با اشاره به اينكه در نقاط مختلف جهان 
چنين مكان هايي كه سمبل توليد و اشتغال محسوب شده را تبديل به 
محلي براي جوانان كارآفرين مي كنند، اظهار كرد به عنوان مثال اراضي 
شركت »استيشن اف فرانسه« به مساحت 34 هزار مترمربع از محل دپوي 
راه آهن به بزرگ ترين فضاي استارت آپي اين كشور تبديل شد.  مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي البرز افزود: كارخانه نوآوري آزادي تهران كه 
در محل كارخانه »الكترودسازي آما« سابق به مساحت 18هزار متر مربع 

راه اندازي شده، يك نمونه داخلي است.

مسئول بس�يج سازندگي     كرمانشاه
سپاه حضرت نبي اكرم)ص( 
اس�تان كرمانش�اه از برگزاري س�ومين جش�نواره ملي 
»جهادگران« همزمان با سراسر كشور در اين استان خبرداد. 
سرهنگ حسين قبادي بصير مسئول بسيج سازندگي سپاه 
حضرت نبي اكرم)ص( كرمانشاه با اعالم خبر برگزاري سومين 
جشنواره ملي جهادگران در اين اس��تان گفت: فراخوان اين 
جش��نواره در بخش هاي تخصصي و هن��ري در عرصه هاي 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سالمت، عمران و آباداني منتشر 

شده است.  وي افزود: اين جشنواره به همت مركز مطالعات و 
هدايت حركت هاي جهادي سازمان بسيج سازندگي برگزار 
ش��ده اس��ت و تمام جهادگران، صاحب نظران و متخصصان 
حوزه محروميت زدايي مي توانند در اين جشنواره شركت و آثار 
خود را در محورهاي تعيين شده ارسال كنند.  مسئول بسيج 
سازندگي سپاه حضرت نبي اكرم)ص( استان كرمانشاه بيان 
داشت: شناخت و قدرداني از گروه هاي جهادي و ارائه ايده هاي 
برتر در حوزه جهادي را از اهداف برگزاري اين جشنواره عنوان 
كرد.  اين مسئول پيشرفت و حل مسائل مناطق محروم در قالب 

طرح، ايده و تجربه را موضوع بخش تخصصي اين جش��نواره 
عنوان كرد.  وي عنوان كرد: بخش هنري اين جشنواره نيز با 
موضوع فعاليت هاي جهادي در مناطق محروم خواهد بود و 
عالقه مندان در اين بخش مي توانند اين فعاليت ها را در قالب 
عكس، مستند و نماهنگ به تصوير بكشند.  سرهنگ قبادي 
بصير مهلت ارسال آثار به اين جشنواره را 30 آبان ماه امسال 
عنوان كرد و گفت: متقاضيان شركت در اين جشنواره جهت 
كسب اطالعات بيشتر مي تواند به سايت جشنواره به آدرس 

www. festival. jahadgaran. org  مراجعه كنند.

 بزرگداشت بين المللي  روز حافظ 
در شيراز    

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس از     فارس
برگزاري بزرگداشت ياد روز حافظ به شكل 
بين المللي با حضور شخصيت هاي فرهنگي و هنري در سطح ملي خبر داد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس در ديدار با رئيس شوراي شهر 
شيراز بر گسترش همكاري هاي فرهنگي و هنري شوراي اسالمي شهر 
شيراز و شهرداري اين شهر تأكيد كرد و گفت: يكي از وظايف شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا و شهرداري ها فعاليت هاي فرهنگي و هنري است 
كه هم پوشاني بسياري با اين اداره كل دارد و اميد داريم تا با همكاري هاي 
مشترك بتوانيم، رويدادهاي فرهنگي و هنري فارس را در شأن فارس 
برگزار كنيم.  صابر سهرابي از برگزاري بزرگداشت ياد روز حافظ به شكل 
بين المللي با حضور شخصيت هاي فرهنگي و هنري در سطح ملي خبر 
داده و اين اتفاق را گام بزرگي در اعتالي فرهنگ كشور عنوان كرد.  در 
همين رابطه دبير شوراي فرهنگ عمومي فارس نيز گفت: 20 مهرماه 
بزرگداشت ياد روز حافظ را به صورت بين المللي با حضور شخصيت هاي 
فرهنگي و هنري در سطح ملي برگزار خواهيم كرد. نيمه دوم سال نيز 
شيراز ميزبان جش��نواره تئاتر فجر، موس��يقي فجر، سومين جشنواره 
موسيقي گروه نوازي خواهد بود. همچنين در آذرماه جاري نمايشگاه 

بين المللي كتاب را خواهيم داشت. 

آزادسازي 2كيلومتر از سواحل نوشهر    
امسال حدود دوكيلومتر از نوار ساحلي     مازندران
نوش�هر آزادس�ازي ش�ده و به گفته 
بخشدار مركزي اين شهرس�تان اين كار ادامه داشته و بخش هاي 

ديگري نيز آزاد خواهد شد. 
رستم سياسراني بخشدار مركزي نوشهر با اشاره به دستور ويژه استاندار 
مبني بر آزادسازي حريم 60 متري دريا و ساحل گفت: امسال حدود دو 
كيلومتر از نوار ساحلي شهرستان آزادسازي شده است و اين طرح با كمك 
ويژه منابع طبيعي و دهياران، شوراي بخش و بخشداري اجرايي شده است.  
وي به طرح سركشي و نظارت از دهياري ها و شوراهاي بخش نيز اشاره كرد 
و گفت: بيشترين مشكالت روستاهاي منطقه زيرساخت، روكش آسفالت، 
اجراي كانيو، آب شرب و طرح هادي است.  اين مسئول شمار جمعيت 57 
روستاي بخش مركزي نوشهر را 52 هزار و 503 خانوار با جمعيت 159 هزار 
و 688 نفر اعالم كرد و با اشاره به نوار 50 كيلومتري ساحل در بخش مركزي 
گفت: در بخش مركزي 35 ناجي غريق در نوار ساحلي و مناطق ممنوعه 
شنا حضور دارند كه هزينه و بودجه آنان توسط بخشداري و شوراي بخش 
تأمين مي شود.  سياسراني زيباسازي بلوار مسير نوشهر – رويان را از جمله 
طرح ها و اقدامات بيان كرد و گفت: جمع آوري زباله و نخاله هاي مسير با 

كمك دهياري ها و بخشداري ها انجام مي شود.

 توزيع 36هزار قلم لوازم التحرير
در مناطق سيل زده گلستان    

۴۶۶ بسته كيف و نوشت افزار با ارزش     گلستان
بي�ش از ي�ك ميلي�ارد ري�ال بي�ن 
دانش آم�وزان مناطق محروم و س�يل زده گلس�تان توزيع ش�د. 
مديركل اوقاف و امور خيريه گلستان از توزيع 466 بسته كيف و نوشت 
افزار ايراني بين دانش آموزان مناطق محروم و مناطق سيل زده استان 
گلستان خبرداد و گفت: طرح مهر تحصيلي يكي از رسالت هاي سازمان 
اوقاف و امور خيريه در راس��تاي كمك به تحصيل دانش آموزان است 
كه همه ساله در آستانه ماه مهر و شروع سال تحصيلي برگزار مي شود.  
حجت االسالم روح اهلل سليماني فرد ادامه داد: با توجه به اينكه در سال 
»رونق توليد« قرار داريم با برنامه ريزي سازمان اوقاف و امور خيريه در 
اين طرح از بسته هاي تحصيلي شامل كيف و نوشت افزارهاي ايراني و 
با طرح هاي ملي و مذهبي استفاده شده اس��ت.  وي افزود: در راستاي 
طرح مهر تحصيلي تعداد 466 بسته كامل كيف و نوشت افزار مشتمل 
بر بيش از 36 هزار قلم از ل��وازم مورد نياز دانش آم��وزان در دو مقطع 
ابتدايي و متوسطه تهيه شده است.  به گفته اين مسئول اين بسته ها در 
هفت شهرستان شامل گرگان، علي آبادكتول، آزادشهر، گنبدكاووس، 

مينودشت، كردكوي، و بندرگز توزيع مي شود.

با توجه به خشكسالي هاي اخير و بيم بيكاري و از بين رفتن كشاورزي در سمنان، 
مديران جهاد كش�اورزي به فكر افتادند تا با توسعه شهرك هاي كشاورزي و 
گلخانه اي كه از تازه  ترين روش ها در زمينه مصرف حداقلي آب بهره مي برند و 
سرمايه گذاري در صنعت نوغانداري كمك قابل توجهي به رونق اين دو مهم در 

سطح استان كنند.  اقدامات و پروژه هاي زودبازدهي كه حاال به ثمر رسيده و به 
عنوان نمونه تنها با توزيع 156 جعبه تخم نوغان به پرورش دهندگان كرم ابريشم، 
اين قشر موفق شدند تا با توليد 2 هزار و 340 كيلوگرم پيله تر، عالوه بر شكوفايي 
دوباره اين صنعت در اس�تان از نظر اقتصادي نيز اتفاقات خوبي را رقم بزنند. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

برگزاري سومين جشنواره ملي »جهادگران« در كرمانشاه

محمد همتی | ميزان

نوبت اول

الف: فهرست 14 دستگاه خودروهاى قابل تبدیل به پالك (جدول شماره 1)

ف
سال ساخت عنوان خودروردی

سند مالکیت شماره موتور خودروشماره شاسى خودرورنگ خودروخودرو
کد مزایده خودرو کارت شناسایى
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تضمین شرکت در مزایده: 

مکان بازدید اقالم مزایده: 

زمان، محل دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات: 
www setadiran ir

زمان گشایش پیشنهادات:

مکان تحویل اصل ضمانت نامه و گشایش پیشنهادات مزایده: 

سایر شرایط: ضمنا شرکت کارکنان دولت در مزایده براى خودروهاى قابل تبدیل به پالك منع قانونى نداشته و در صورت تساوى پیشنهاد حق تقدم با کارکنان مى باشد.

ب: فهرست 14 دستگاه خودروهاى  اسقاطى (جدول شماره21)

ف
عنوان خودروردی

سال ساخت 
شماره موتور خودروشماره شاسى خودرورنگ خودروخودرو

سند مالکیت 
کد مزایده خودرو کارت شناسایى
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