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88498441سرويس  شهرستان

 بي برنامگي جهاد كشاورزي 
سيب زميني گلستاني ها را روي زمين سرخ كرد

باز هم فصل برداش�ت يك محصول از راه رسيد و افت قيمت و دالل 
بازي و هدر رفت تالش يكس�اله كش�اورزان و يك پايان تلخ ديگر. 
اين بار نوبت به سيب زميني گلستاني ها رسيده تا بعد از 15 روزي كه 
از برداشت آن مي گذرد، در بي توجهي و كم كاري مسئوالن مربوطه، 
دالل ها كاري كنند مثل هميشه خس�تگي در تن كشاورزان مانده 
و جيب خال�ي، ثمره ماه ها خون و دل خوردن ش�ان باش�د.  امروز از 
6500 هكتار زميني كه زير كشت سيب زميني است، محصول خوب 
و دلپذيري به دست آمده كه براي سيب زميني كاران گلستاني جز آه 
و حسرت چيزي ندارد و بدتر از همه اينكه در كنار افت قيمت شديد 
اين محصول، كرايه حمل و نقل آنقدر زياد شده كه كشاورزان را مجبور 
كرده تا به ماندن س�يب زميني در زمين و گندي�دن آن تن بدهند. 

    
سال گذشته بود كه خبري از گلس��تان به گوش رسيد مبني بر اينكه 
مسئوالن جهاد كشاورزي اين استان با اعالم اينكه براي اولين بار كشت 
قراردادي سيب زميني در گلستان شروع ش��ده و به همين خاطر و در 
جهت عملي كردن برنامه هاي ابالغي سازمان جهادكشاورزي، به هيچ 
وجه قيمت اي��ن محصول كاهش نخواهد يافت، كش��اورزان را مجاب 

كردند با خيال راحت به سمت كاشت سيب زميني بروند. 
كشاورزان كه فكر مي كردند حداقل يك برنامه درست در دستور كار 
سازمان جهاد كش��اورزي قرار گرفته و ضرر و زياني براي آنها ندارد با 
خيال راحت به سراغ زمين هاي شان رفتند.  اما حاال و با گذشت چند ماه 
از اين حرف ها مشخص شده قرارداد كشت، فقط در سطح ۱۰۰ هكتار 
بين كارخانه داران و كشاورزان منعقد شده بوده و به دليل بي توجهي 
و عدم اعالم اين موضوع به فعاالن اين عرصه هم اكنون از ۷۰۰ هكتار 
بايد س��يب زميني برداشت ش��ود.  هر چند نبايد كشت محصول را به 
يك قرارداد ختم كرد و در اين ميان مباحث��ي مانند تأمين نياز ديگر 
استان ها، صادرات و حتي انبار كردن محصول نيز بايد در برنامه ديده 
شود اما باز هم و بنا به ش��يوه و رفتار مسئوالن امر، بي برنامگي در ارائه 
الگوي كشت مناسب و صادرات، در كنار نبود نظارت كافي خسارت هاي 

جبران ناپذيري به كشاورزان تحميل شده است. 
    دست مدير و دالل در يك كاسه است

آن طور كه از برنامه هاي كشت سازمان جهاد كشاورزي مشخص است، 
بايد هر سال حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هكتار از زمين هاي گلستان زير كشت 
س��يب زميني برود. اين ميزان زمين و تقريب برداشت محصول از آن 
معلوم است و آنچه مجهول مي ماند، علت سقوط قيمت ها و ضررهاي 

مكرر كشاورزان در عرصه هاي مختلف است. 
از دو هفته پيش كه برداشت س��يب زميني در مناطق مختلف استان 
گلستان آغاز شد، قيمت نوبرانه اين محصول نزديك به 3 هزار تومان در 
هر كيلو بود اما بعد از چند روز قيمت تا ۱۵۰۰ تومان پايين آمد ولي از 

اواخر هفته گذشته قيمت به يكباره به ۶۰۰ تومان در هر كيلو رسيد. 
اما اين تمام ماج��را نبود و باال رفت��ن دو برابري كراي��ه حمل و نقل و 
جابه جايي سيب زميني ها از مزرعه تا ميادين كاري كرد كه كشاورزان 
قيد برداشت را بر برخي نقاط بزنند و ترجيح بدهند سيب زميني ها در 
زمين بگندند تا حداقل ضرر كمتري بكنند.  ناراحتي سيب زميني كاران 
وقتي دوچندان مي شود كه مي شنوند دبيِر خانه كشاورز گرگان گفته: 

»شرايط فعلي ناشي از نبود برنامه و بازار داغ دالل بازي است.«
اين حرف ها هر سال شنيده مي شوند و وقتي مسئولي كه سامان دادن 
اوضاع و رفع مشكالت كش��اورزان جزو وظايفش اس��ت، آنها را تكرار 
مي كند، قبل از هر چي��ز مي توان به عدم وج��ود مديريت و ضعف در 

تخصص متوليان پي برد.  
براس��اس گزارش ها، كرايه هاي حمل و نقل آنقدر زياد ش��ده كه هيچ 
توجيهي براي آن نيس��ت. به عنوان مثال كراي��ه حمل بار از گرگان به 
ته��ران از 2 ميليون و ۷۰۰ ه��زار تومان به 4 ميلي��ون و ۵۰۰ و كرايه 
حمل به تبريز از 4 ميلي��ون و 2۰۰ هزار تومان به بي��ش از ۷ ميليون 
تومان رسيده است.  اين بي سروساماني در بازار حمل و نقل در شرايطي 
اس��ت كه س��يب زميني گلس��تان در ميدان بار گرگان هيچ خريدار 
ندارد.  مسائلي كه دست به دست هم داده اند تا بازار دالالني كه حتماً 
دست شان با خيلي از مديران در يك كاسه است داغ شود. دالل بازي 
در افت قيمت، دالل بازي در افزايش قيمت حمل ونقل و سود كالني 
كه از ضررهاي بي حد و حساب كشاورزان به جيب شان روانه مي كند.  
امسال هم جهاد كشاورزي در جهت منافع دالالن كار كرد و مديران اين 

سازمان با ريختن اشك تمساح نشان دادند درد كشاورز را مي فهمند!

سيداحمد هاشمي اشكا

با گذشت پنج سال     آذربايجان شرقي 
از احي�اي تقريبي 
درياچه ارومي�ه، فالمينگوها دوباره به س�واحل 
رحمانل�و و قبادل�وي درياچ�ه ارومي�ه واقع در 
بازگش�تند.  ش�ير  عج�ب  شهرس�تان 
حمي��د پيغام��ي رئي��س اداره محيط زيس��ت 
شهرس��تان عجب ش��ير با اش��اره به بازگش��ت 
فالمينگوها بعد از پنج س��ال به سواحل درياچه 
اروميه، گف��ت: در پي تدابير دولت و مس��ئوالن 
ملي و اس��تاني و افزايش بارندگي ها در منطقه، 
آب درياچه نسبت به سال هاي گذشته افزايش 
يافته و اين امر باعث بازگش��ت پرندگان مهاجر 
فالمينگو به س��واحل اين درياچه ش��ده است.  
وي ب��ا بيان اين كه غ��ذاي اصل��ي فالمينگوها، 
سخت پوستي به نام آرتميا است، افزود: با احياي 
تقريبي درياچه اروميه، بستر مناسبي براي رشد 
آرتميا در اين درياچه فراهم شده است، بر همين 

اساس فالمينگوها براي تغذيه به زيستگاه قبلي 
خود درياچه ي اروميه مهاجرت كرده اند.  رئيس 
اداره محيط زيست عجب ش��ير با اشاره به تعداد 
فالمينگوها كه براس��اس كلوني هاي منطقه اي 

برآورد شده اس��ت، گفت: تعداد فالمينگوهاي 
مهاجر در سواحل درياچه اروميه 2۰ هزار قطعه 
اعالم شده است.  پيغامي با اشاره به مساحت 4۰ 
كيلومتري ساحل قبادلوي عجب ش��ير، افزود: 

خوشبختانه در حال حاضر س��طح آب درياچه 
اروميه به سواحل قبادلو و رحمانلو رسيده است 
و فالمينگوها نيز در اين سواحل تجمع مي كنند 
حتي س��طح آب در اين منطقه به اندازه اي باال 
آمده كه برخي از افراد محلي براي شنا به سواحل 
مراجعه مي كنن��د.  رئيس اداره محيط زيس��ت 
عجب ش��ير اظهار كرد: پرنده  فالمينگو يا همان 
مرغ آتش��ي پرنده اي مهاجر است كه سال هاي 
متمادي به درياچه اروميه مهاجرت مي كرد، اين 
پرنده با پاهاي دراز و منقار منحني و گردني بلند 
خميده آبچر و با بدني بسيار كش��يده و پرو بال 
سفيد و صورتي اس��ت.   پيغامي با اشاره به تراز 
درياچه ارومي��ه در تاريخ ۱2 خ��رداد ماه افزود: 
تراز آبي درياچه اروميه، ۱2۷۱/9۰ س��انتي متر 
بوده و حج��م آب موجود ح��دود ۵/2۵ ميليارد 
متر مكعب و وس��عت درياچه 3 هزار و 239 و4 

كيلومتر مربع است. 

بازگشت فالمينگوهاي مهاجر به سواحل درياچه اروميه پس از 5 سال

برگزاري مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد در مساجد خراسان جنوبي 
مراسم بزرگداشت     خراسان حنوبي
1۴ و 15 خرداد در 
تمامي مساجد داير استان خراسان جنوبي با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود. 
حجت االس��الم احمد مالي��ي رئيس ش��وراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي استان خراسان جنوبي 
گفت: در آستانه سي و يكمين س��الگرد ارتحال 
ملكوتي حضرت امام خميني )ره( و پنجاه و هفتمين 
س�الگرد قيام خونين يوم اهلل ۱۵ خرداد قرار داريم و 

ان شاء اهلل اين دو مراسم در سراسر استان در مساجد و حسينيه هايي كه فعال بوده و اجازه بازگشايي و اقامه 
نماز و حضور مؤمنان را دارند با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي برگزار مي شود.  وي افزود: در شرايط فعلي 
كشور و جهان تنها راه برون رفت از مشكالت و سيطره دشمنان، مقاومت و ايستادگي در مقابل دشمنان است 
و اين همان راهي است كه سردار دل ها، سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني در پيش گرفته بودند و بر ما نيز 
واجب است ادامه دهنده راه امام بزرگوار و شهيدان واالمقام باشيم.  رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
خراسان جنوبي ادامه داد: در شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا و به جهت ضرورت رعايت مسائل بهداشتي، 

تمركز ويژه بر تبيين و استفاده از بستر رسانه و فضاي مجازي و نيز تبليغات محيطي است. 

طرح سامانه گرمسيري تا ۱۴00 انجام خواهد شد
طرح گرمسيري      ايالم
در استان ايالم 
بين ۴0 تا 50 درصد پيشرفت دارد و امسال 
در بخش كنجانچم و مابقي در س�ال 1۴00 

عملياتي خواهد شد. 
قاسم سليماني دشتكي اس��تاندار ايالم طرح 
گرمس��يري بين 4۰ تا ۵۰ درصد پيش��رفت 
دارد و رئيس جمهور دس��تور دادند كه طرح 
گرمسيري امس��ال به اتمام برسد اما براي دو 

سال تقسيم كار شده، يعني امس��ال در بخش كنجانچم و مابقي در سال ۱4۰۰ عملياتي شود.  وي 
افزود: اگر بتوانيم اين طرح بزرگ را خرد كنيم، س��رمايه گذار از استان هاي مختلف هست كه اجاره 
كنند و قرارداد ببندند و بهره بردار شوند و بايست متناسب با سرمايه گذار خود زمين را در اختيار بگيرند 
تا پس از بازگشت سرمايه اين امالك را به مردم واگذار كنند.  سليماني دشتكي ادامه داد: با بنياد بركت 

و بنياد مستضعفان براي سرمايه گذاري در طرح سامانه گرمسيري تفاهم شده است.

توزيع ۶۸00 بسته معيشتي بين نيازمندان از محل موقوفات يزد 
مديركل اوقاف     يزد
و ام�ور خيريه 
ي�زد از توزيع بي�ش از 6 هزار و ۸00 بس�ته 
معيش�تي در قالب ط�رح رزمايش ضيافت 
همدلي بين خانواده هاي نيازمند اين استان با 
صرف بالغ بر 1۸ ميليارد ريال از محل درآمد 
موقوفات و مش�اركت هاي مردمي خبر داد. 
حجت االسالم حسين زارع زاده مديركل اوقاف 
و امور خيريه استان يزد گفت: در ماه مبارك 

رمضان امسال، ۶ هزار و ۸۰۷ بس��ته معيش��تي در قاب طرح رزمايش ضيافت همدلي تهيه و بين 
نيازمندان استان توزيع شد.  وي افزود: براي تهيه اين بسته هاي معيشتي بيش از ۱۸ ميليارد و 39۰ 
ميليون ريال از محل درآمد موقوفات مرتبط، موقوفات غير متصرفي، امامزادگان و مشاركت مردم 
خيرانديش استان يزد هزينه شده است.  مديركل اوقاف و امور خيريه يزد با بيان اينكه در ماه مبارك 
رمضان امسال جلوه اي از سخاوت و همدلي مردم دارالعباده يزد به نمايش گذاشته شد، ادامه داد: اين 
بسته هاي معيشتي شامل اقالمي همچون برنج ايراني، روغن، گوشت مرغ يا گوسفندي، چايي، رب 

گوجه فرنگي، ماكاروني سويا حبوبات و ساير اقالم مورد نياز نيازمندان بود. 

رهاسازي يک ميليون بچه ماهي  بومي در تاالب شادگان
مديركل شيالت     خوزستان
خوزس�تان از 
رهاسازي يك ميليون و ۳50 هزار قطعه بچه 
ماه�ي در روس�تاي »صراخي�ه« ت�االب 

بين المللي شادگان خبر داد. 
فتح اله ابوعلي مديركل ش��يالت خوزس��تان 
با اش��اره به رهاسازي نخس��ين محموله بچه 
ماهي ه��اي بوم��ي در تاالب ش��ادگان گفت: 
تاكنون ي��ك ميليون و 3۵۰ ه��زار قطعه بچه 
ماهي ش��امل گونه هاي برزم و عنزه با حضور نمايندگان س��ازمان حفاظت محيط زيست و توسط 
كارشناسان شيالت در تاالب شادگان رهاسازي شده است و اين عمليات در روزهاي آينده نيز ادامه 
دارد.  وي افزود: حفظ و بازسازي ذخاير آبزيان استراتژيك، افزايش توليد آبزيان و رونق صيد و صيادي 
در جوامع ساكن اطراف منابع آبي، ايجاد اشتغال پايدار و بهبود معيشت ساكنان محلي منابع آبي از 

جمله اهداف بازسازي ذخاير آبزيان در منابع آبي استان خوزستان است.

 برقراري قطار 2 طبقه 
در مسير همدان- تهران

مدي�ركل راه آهن غرب كش�ور از      همدان
برقراري قط�ار دو طبقه در مس�ير 
همدان- تهران بعد از تعطيالت 1۴ خرداد به صورت آزمايشي خبرداد. 
سيدسعيد ابراهيم نژاد مديركل راه آهن غرب كشور، با بيان اينكه 
موافقت هاي الزم براي راه اندازي قطار دو طبقه در مسير همدان- 
تهران گرفته شده است، گفت: به علت اينكه اين قطار نخستين بار 
است كه در اين مس��ير حركت مي كند ابتدا بايد تست هاي الزم 
فني را طي كند.  وي با اشاره به اينكه بهاي بليط قطار دو طبقه 
همدان- تهران هنوز مش��خص نشده اس��ت، تصريح كرد: هنوز 
مشخص نيست اين قطار با چه سرعت و امكاناتي راه اندازي شود. 
بنابر اين هنوز كشف قيمت نشده است.  مديركل راه آهن غرب 
كشور درباره بقاي قطار دو طبقه همدان- تهران خاطرنشان كرد: 
در صورتي كه قطار دو طبقه همدان- تهران از سوي همداني ها 
استقبال ش��ود ماندگار خواهد بود.  ابراهيم نژاد با اشاره به اينكه 
قطارهاي همدان برقرار است، گفت: قطار همدان- مشهد يك روز 

درميان اجرا مي شود و خط مشكلي ندارد. 

 صادرات ۳۷0 هزار تن انواع كاال
 از لرستان 

سال گذشته ۳۷0 هزار تن انواع     لرستان
كاال  در استان لرستان به بيش از 

۴5 كشور جهان صادر شد. 
محمدرضا صفي خاني رئيس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
لرستان گفت: سال گذشته 3۷۰ هزار تن انواع كاالي استان شامل 
4۶ قلم، ارزش 2۵4 ميليون دالر به بيش از 4۵ كشور جهان صادر 
شد.  وي افزود: 9۶/3 درصد سهم ارزش��ي و ۸۰/۱۰ درصد سهم 
وزني اين ميزان ص��ادرات مربوط به بخش صنع��ت، 3/4 درصد 
ارزشي و ۱9/33 درصد وزني نيز مربوط به مواد معدني بوده است.  
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرس��تان با اشاره به سهم 
پنج صدم درصدي ارزشي و وزني كشاورزي از صادرات غيرنفتي 
اس��تان تصريح كرد: بازارهاي اصلي صادرات لرستان كشورهاي 
همسايه هستند.  صفي خاني افزود: در اين مدت ۱3 ميليون دالر 
انواع كاال از طريق گمرك خرم آباد وارد ش��ده ك��ه ۶۸ درصد آن 
شامل واردات مواد اوليه، 2۸ درصد ماشين آالت و چهار درصد نيز 

لوازم يدكي مورد نياز اين ماشين ها بوده است.

 بهسازي و آسفالت
20 كيلومتر از راه هاي روستايي ماكو

امس�ال ۲0 كيلومت�ر از راه هاي     آذربايجان غربي
روس�تايي شهرس�تان ماكو در 

قالب طرح ابرار بهسازي و آسفالت می شود. 
حسين عباسي فرماندار ماكو در جريان بازديد از روستاي تازه كند 
بازرگان گفت: به منظور ارتقاي ش��اخص هاي برخورداري در حوزه 
راهداري طرح اقدام ب��راي راه هاي اولويت دار روس��تايي با حمايت 
وزارت راه و شهرس��ازي و س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
اجرايي مي شود.  وي با اشاره به بهس��ازي و آسفالت 2۰ كيلومتر از 
راه هاي روستايي ماكو افزود: اين طرح در چهار محور و با تحت پوشش 
قراردادن ۱۵ روس��تاي بخش مركزي و بازرگان ب��ه صورت اماني و 
پيماني اجرايي مي شود، و در حال حاضر اين طرح از پيشرفت فيزيكي 
۷۰ درصدي برخوردار اس��ت.  فرماندار ماكو با بيان اينكه اعتبارات 
زيرسازي و بهسازي راه هاي روستايي توسط راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان از محل اعتبارات استاني و كشوري تأمين خواهد شد، 
تصريح كرد: براي اجراي اين طرح ها امسال ۱۱ ميليارد تومان اعتبار 

هزينه خواهد شد و تالش مي شود تا دو ماه آينده به اتمام برسد. 

 تكميل پروژه كريدور ساحلي جنوب كشور 
تا پايان سال در هرمزگان

 پيش بيني صادرات ۵۰۰ كيلوگرم 
اسانس گل محمدي از كاشان

كريدور ساحلي     هرمزگان
جنوب كشور تا 
پايان سال جاري در استان هرمزگان به طور 
مي رس�د.  بهره ب�رداري  ب�ه  كام�ل 
فريدون همتي استاندار هرمزگان گفت: كريدور 
ساحلي جنوب كش��ور كه ۸۰۰ كيلومتر آن در 
اس��تان هرمزگان قرار دارد يك��ي از مهم ترين 
طرح ها در حوزه راه در استان است كه قطعاتي 
از آن در حال بهره ب��رداري اس��ت.  وي افزود: 
با توجه به فعالي��ت خوب پيمان��كاران در اين 
طرح بس��يار مهم بايد تالش كنيم اين كريدور 
تا پايان سال جاري در استان هرمزگان به طور 
كامل به بهره برداري برسد.  استاندار هرمزگان 
با اش��اره به لزوم برنامه ريزي براي س��فر وزير 
راه و شهرس��ازي به اس��تان، تصري��ح كرد: در 
اين س��فر براي بازديد وزير راه و شهرسازي از 
بازسازي روس��تاهاي آس��يب ديده از سيل در 
شهرستان جاس��ك، افتتاح پل احداث شده بر 
روي رودخانه جگين در شهرس��تان بشاگرد و 
همچنين عمليات بازگشايي ۱۸۰ كيلومتر راه 
روس��تايي در شهرستان بش��اگرد برنامه ريزي 

ش��ود.  همتي با تأكيد بر ل��زوم پيگيري جدي 
تكميلي واحده��اي باقيمانده مس��كن مهر و 
همچنين اجراي طرح اقدام ملي ساخت مسكن 
در استان، گفت: در 3۵۰ هكتار از اراضي شمال 
بندرعباس براي س��اخت شهرك مسكوني ۱۰ 
هزار واحدي هدف گذاري شده است كه اقدامات 
آن بايد با جديت بيش��تري صورت گيرد.  وي 
افزود: همچنين در محله اس��الم آباد و گلكني 
بندرعباس نيز هزار و ۱۰۰ واحد مس��كوني در 
راستاي س��اماندهي و نوس��ازي بافت فرسوده 
اين محله احداث مي ش��ود.  استاندار هرمزگان 
از برنامه ريزي براي ساخت شهرك مسكوني در 
محدوده بندر چارك تا بندر آفتاب در شهرستان 
بندرلنگه خب��ر داد و بر ل��زوم پيگيري اجراي 
آن تأكيد كرد.  بر پايه اين خب��ر طول كريدور 
جنوب كشور كه چهار استان، بوشهر، هرمزگان، 
سيستان و بلوچستان و خوزستان در بر مي گيرد 
و به طول ۱۷۶۰ كيلومتر است.  يكي از محورهاي 
اساسي در بخش توسعه سواحل جنوب كه در 
حال اجراست ساخت بزرگراه ساحلي در ساحل 

خليج فارس و درياي عمان است.

با بازگشايي مرزها     كاشان
كيلوگ�رم   500
اسانس گل محمدي امسال از شهرستان كاشان 
به كشورهاي اروپايي، آسياي شرقي و حاشيه 
مي ش�ود.  ص�ادر  ف�ارس  خلي�ج 
علي اكبر مرتضايي قهرودي فرماندار ويژه كاشان 
به گردش مالي ۵ هزار ميليارد ريالي صنعت گل 
و گالب كاشان اش��اره كرد و گفت: اين صنعت 
پيش تر نزدي��ك به ۱۷ ميلي��ون دالر در بخش 
گالب و 4 ميليون دالر در بخش اسانس ارزآوري 
داشته است.  وي با اشاره به پيش بيني صادرات 
۵۰۰ كيلوگرم اس��انس گل محمدي از كاشان 
به كشورهاي اروپايي، آس��ياي شرقي و حاشيه 
خليج فارس افزود: ميزان توليد ساالنه گلستان ها 
در اين شهرستان دس��ت كم ۱۵ هزار تن گالب 
ناب و درجه يك اس��ت كه س��هم قابل توجهي 
از بازار ايران را ش��امل مي ش��ود.  فرماندار ويژه 
كاشان، تعيين قيمت واحد براي گل محمدي، 
دريافت سفارش هاي فروش به صورت اينترنتي، 
فعال س��ازي نمايندگي ه��ا، تعيي��ن س��هميه 
و هم��كاري كارخانه هاي صنعتي ب��راي خريد 

گل از كش��اورزان منطق��ه را از جمله تمهيدها 
ب��راي كاهش خس��ارت هاي ناش��ي از كرونا به 
كش��اورزان و گالب گيران در سال جاري عنوان 
كرد.  فرماندار ويژه كاشان ميزان مرتع هاي زير 
كش��ت گل محمدي را در حال حاضر نزديك به 
2 ه��زار و ۵۸۰ هكتار برش��مرد و گفت: بيش از 
۱۰ هزار تن گل محمدي از زمين هاي زيركشت 
در منطقه كاشان قابل برداشت است كه البته در 
سال هاي بدون خسارت مي توان در هر هكتار به 
طور ميانگين 4 هزار و 2۰۰ كيلوگرم گل برداشت 
كرد.  مرتضايي ميزان اش��تغال در گلستان هاي 
گل محمدي كاشان را ۵ هزار نفر عنوان كرد و ادامه 
داد: يك هزار نفر در كارخانه هاي صنعتي، 3 هزار 
نفر در كارگاه هاي سنتي و در موسم گلچيني نيز 
2۵۰ هزار نفر- روز كارگر مشغول به كار مي شوند.  
به گفته وي، كيفيت بهتر گل محمدي در نتيجه 
شرايط آب و هوايي مناس��ب و از سويي آموزش 
كشاورزان، به روز ش��دن تجهيزات كارگاه هاي 
گالب گيري و بهره برداري از آخرين يافته هاي اين 
حوزه در دانشگاه كاشان، به توليد گالب مرغوب تر 

در سال جاري منجر شده است.

   قزوين: معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان صمت از كسب 
رتبه سوم قزوين در جذب س��رمايه گذاري خارجي در كشور خبر داد.  
كامران لش��گري گفت: براس��اس آمار وزارت صمت از عملكرد جذب 
سرمايه گذاري خارجي كشور در سال 9۸، استان قزوين با جذب پنج 
سرمايه گذار خارجي رتبه سوم جذب سرمايه گذار خارجي را در كشور 

به خود اختصاص داده است. 
   گيالن: رئيس سازمان چاي كش��ور با اشاره به پيش بيني افزايش 
هشت درصدي برداشت برگ سبز چاي، گفت: تاكنون ۵3 هزار و 9۱2 
تن برگ س��بز چاي از باغات استان هاي ش��مالي برداشت شده است.  
حبيب جهانس��از با بيان اينكه ارزش برگ هاي برداش��ت شده 239 
ميليارد تومان است، افزود: 4۷ هزار و 4۰ تن معادل ۸۷ درصد برگ هاي 

چاي برداشت شده از نوع درجه يك است. 
   كرمان: فرمانده ناحيه مقاومت سپاه شهرستان ريگان از اشتغالزايي 
3۰خانوار محروم ريگاني به همت خيرين و ناحيه مقاومت سپاه خبر 
داد. سرهنگ مصطفي دهقانيان گفت: از ابتداي امسال تا كنون به همت 
خيرين و گروه هاي جهادي 3۰ راس گوسفند مولد جهت اشتغالزايي 
به خانوارهاي محروم ريگاني اهدا شده است. به گفته وي، برنامه سپاه 
شهرستان در روستاهاي محروم ايجاد اشتغال هاي خرد خانگي مي باشد 
كه در اين راستا تاكنون عالوه بر توزيع تنور گازي همچنين كارگاه هاي 

كوچك خياطي در اين روستاها راه اندازي شده است.
   كردس�تان: سرپرس��ت معاونت بهب��ود تولي��دات گياهي جهاد 
كشاورزي كردستان با اشاره به اينكه اين استان با توليد بيش از ۵۰ هزار 
تن توت فرنگي در سال، رتبه نخست كش��ور را به خود اختصاص داده 
است، گفت: ۸۰ درصد از توت فرنگي كشور در كردستان توليد مي شود و 
در تمام كشور توت فرنگي را با نام كردستان مي شناسند.  احمدي افزود: 
عمده توت فرنگي كردستان مربوط به شهرستان سنندج با ۶3 درصد 
سطح زيركشت و ۵۵ درصد از كل توليد استان است و شهرستان هاي 
كامياران، مريوان و سروآباد هم به ترتيب در جايگاه هاي بعدي توليد 

اين محصول قرار دارند. 

 آتش خاييز مهار شد
 شعله هاي غفلت همچنان زبانه مي كشد

آتش خاييز بعد از چهار روز خاموش ش��د. اما تاول ه��اي آن ماه ها تن 
جنگل هاي كهگيلويه را آزار خواهد داد و سال ها زمان مي خواهد تا يكبار 

ديگر به شكل روزهاي قبل خود باز گردد. 
شايد امروز ديگر خاييز بوي كباب شدن را حس نمي كند اما آتش سوزي 
در جنگل هاي منطقه ديل گچساران همچنان ادامه دارد. شعله هايي كه 
پيش از اين نيز چهار روز مهمان ارتفاعات ك��وه خامي بود و جاي پاي 
سياهش هنوز پيداست.  سوختن 2۵۰ هكتار از جنگل هاي كهگيلويه و 
بويراحمد اتفاق تازه اي نبود كه بخواهد در صدر اخبار باقي  بماند چون 
طي ۱۰ روز اخير نزديك به ۱۱۰ فقره آتش سوزي در استان هاي جنوبي 
و زاگرسي به خصوص استان هاي بوشهر و خوزستان و هرمزگان و فارس 
به وقوع پيوست و به همراه هزارن درخت، حيوانات و پرندگان و جانوران 
بي شماري را به خاكستر تبديل كرد.  كمي پايين تر يعني در بوشهر هم 
جنگل ها روزهاي سختي را تجربه مي كنند. به طوري كه در فروردين و 
ارديبهشت ماه سال جاري، 2۷ مورد آتش سوزي در مناطق مختلف آن 
رخ داده كه از اين تعداد 22 مورد زير ۱۰ هكتار بوده است. اما 2۷ مورد 
آتش سوزي در كمتر از دو ماه يعني هر يك روز درميان يك آتش سوزي 
كه حتماً رقم بااليي اس��ت و مس��ئوالن امر به خاطر مشغله هاي ديگر 
فرصت رسيدگي و يافتن علت را ندارند.  همه استان هاي داراي جنگل 
به نوعي اسير درد سوختن هستند. در اين ميان مديران و متوليان چنان 
از آمار و ارقام دقيق ميزان جنگل ها و نقاط بحراني آن صحبت به ميان 
مي آورند كه چنين استنباط مي شود تا چند روز ديگر همه مشكالت رفع 
و روزهاي خوش به جنگل ها و مراتع باز خواهد گشت. و تأسف بار اينكه 

اخبار بعدي فقط به سوختن ها و خاكستر شدن ها ربط دارد و بس. 
به عنوان مثال با توجه به وجود ۱۵۰ نقطه بحراني در سطح جنگل ها 
و مراتع استان لرستان مس��احت اين نقاط بحراني به ۷۵۰ هزار هكتار 
مي رسد.  اين ارقام يعني كوچك ترين جرقه ها مي توانند هزاران هكتار 
از جنگل ها را به كام آتش كشيده و درختان شان را به خاكستر تبديل 
كنند.  با اينكه رقم ۷۵۰ هزار هكتار نقطه بحراني در جنگل هاي لرستان 
رسماً اعالم شده است اما اين اس��تان تازه توانسته با همكاري سازمان 

جنگل هاي كشور، يك دستگاه بالگرد تهيه كند. 
نكته جالب تر اينكه پس از سال ها آتش سوزي در جنگل هاي لرستان هم 
تازه امسال و براي اولين بار، توانسته مجوز پرواز ۱۰۰ ساعت پرواز هواپيما 
بر روي اراضي جنگلي و مرتعي استان در راستاي پيشگيري از حريق، 
جلوگيري از تخريب و تصرفات اراضي ملي اخذ كند.  جنگل ها و مراتع 
يكي پس از ديگري از روي نقشه حذف مي شوند و وقوع آتش سوزي هاي 
گاه و بي گاه در اين عرصه ها، چراي بي روي��ه دام، تعرض به عرصه هاي 
طبيعي و تغيير كاربري ها، خسارات خشكس��الي و ريزگردها، اجراي 
پروژه هاي عمراني غيركارشناسي و هزاران عامل ديگر، هر كدام زخمي 
را بر تن جنگل ها زده اند تا س��كته هاي مختلف، قلب اين اكوسيستم را 
هر روز ضعيف و ضعيف تر كند.  حال با توجه به نزديك شدن فصل گرما 
و اوج گيري حريق در جنگل هاي زاگرس امسال هم متوليان امر اعالم 
كرده اند كه در صدد برآمده اند تا با پيش بيني ناوگان هوايي ، راهكارها 
و برنامه هاي عملي و ويژه اي براي پيش��گيري از وقوع آتش س��وزي در 
جنگل ها و مراتع ارائه دهند تا خسارات ناشي از آتش سوزي هاي احتمالي 
در سال جاري به حداقل ممكن برس��د. هر چند از همين االن مي شود 
فهميد اين قول ها وعده اي بيش نبوده و مثل هر سال تابستان مي رود و رو 

سياهي براي مديري مي ماند كه جز حرف زدن كار ديگري نمي داند.

 بهره برداري از ۱2 اقامتگاه بومگردي
 بوشهر به مناسبت هفته گردشگري

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و    بوشهر
صنايع دستي استان بوشهر از افتتاح و 
بهره برداري از 1۲ اقامتگاه بومگردي تا آغاز هفته گردشگري خبر داد. 
محمدحس��ين ارس��طوزاده مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي بوشهر با اش��اره به بهره برداری از ۱2 اقامتگاه بومگردی 
گفت: بيشترين حجم سرمايه گذاري براي راه اندازي و ساخت طرح های 
بومگردي توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي در حال انجام است و 

بخش اندكي هم از تسهيالت در اين زمينه استفاده كرده اند.  
وي افزود: از ابتداي س��ال تاكنون 24 ميليارد ريال تس��هيالت براي 
توسعه تأسيسات گردش��گري اختصاص يافته است.  مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان بوشهر ادامه داد: افزايش 
ظرفيت تأسيس��ات گردشگري در راس��تاي ارائه خدمات مطلوب و با 
كيفيت اقامتي، پذيرايي، تفريحي و س��رگرمي مي تواند به ماندگاري 
گردشگر و مس��افر در يك نقطه كمك زيادي كند.  ارسطوزاده گفت: 
در س��ال جاري ۱۵ ميليارد ريال از اعتبارات صندوق توسعه ملي و 9 
ميليارد ريال از اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ تاكنون تسهيالت به بخش 
خصوصي اعطا شده كه اين روند ادامه دار خواهد بود.  وي خاطر نشان 
كرد: توس��عه اقامتگاه هاي بومگردي به دنبال رويكرد س��فر هاي هاي 
ارزان و همچنين آشنايي گردش��گران با جامعه محلي انجام مي شود 
كه در كنار اين كار با اشتعالزايي در روس��تا ها توليد، معرفي و فروش 
صنايع دس��تي هم تحت تأثير اي��ن موضوع قرار مي گي��رد.  اين مقام 
مس��ئول گفت: هم افزايي گردش��گري و باال بردن ظرفي��ت توليد در 
صنايع دستي دو مؤلفه جدانشدني براي اشتغالزايي و رونق اقتصاد يك 
جامعه محلي و روستايي هستند كه از مهاجرت روستاييان به شهر ها 
جلوگيري مي كند.  ارس��طوزاده با بيان اينكه اقامتگاه هاي بومگردي 
يكي از زيباترين و جذاب ترين تأسيسات گردشگري استان بوشهر در 
سال هاي اخير است، ادامه داد: اين مجموعه ها عالقه مندان بسياري در 

بين گردشگران داخلي و خارجي دارند. 

 حضور ۱00 هزار نفري اصفهاني ها 
در جشنواره كتابخواني رضوي

با تمديد مهلت شركت در دهمين جشنواره     اصفهان
كتابخوان�ي رضوي، پيش بيني مي ش�ود 
اس�تان اصفهان به آمار 100 هزار نف�ر در بخش الكترونيك دس�ت يابد. 
امير هالكويي سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان با اشاره به 
تمديد مهلت شركت در دهمين جشنواره كتابخواني رضوي و پيش بيني 
حضور ۱۰۰ هزار نف��ري اصفهاني ها در اين جش��نواره گفت: با توجه به 
استقبال شركت كنندگان مهلت ثبت نام در دهمين جشنواره كتابخواني 
رضوي تا پايان تيرماه ۱399 تمديد شد.  وي افزود: تاكنون بيش از ۶۰ هزار 
و 29۱ نفر در گروه هاي سني مختلف كودك، نوجوان و بزرگسال در بخش 
الكترونيك اين جشنواره ش��ركت كردند.  سرپرست نهاد كتابخانه هاي 
عمومي استان اصفهان تصريح كرد: 2 هزار و 2۸9 نفر در قالب نقاشي، ۵۷ 
نفر در قالب روزنامه كتاب، يك هزار و 249 نفر در قالب داستانك نويسي، 
۶۸۷ نفر در مسابقات چهار گزينه اي، ۵۸ نفر پويش كتابخواني و 2 هزار 
و 9۱۱ نفر هم در پويش فردي ش��ركت كردند.  هالكويي گفت: با توجه 
به ش��يوع بيماري كرونا و تعطيلي كتابخانه ها، استان اصفهان همچون 
سال هاي گذشته با اس��تقبال از دهمين جش��نواره كتابخواني رضوي 
در بخش الكترونيك با رش��د ۵۰ درصدي همراه بوده است.  سرپرست 
نهاد كتابخانه هاي عمومي اس��تان اصفهان ابراز اميدواري كرد: تا پايان 
مهلت دهمين جشنواره كتابخواني رضوي پيش بيني مي شود در بخش 
الكترونيك، استان اصفهان به ركورد ۱۰۰ هزار شركت كننده دست يابد كه 
نخستين مسابقه به صورت مجازي با اين تعداد شركت كننده خواهد بود. 

رضا نقيلو – كارشناس كشاورزي


