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88498441سرويس  شهرستان

رضا نقیلو – كارشناس كشاورزيمحمدرضا هاديلو

فاز نخست بزرگ ترين  آذربايجانغربي
مجتمع گردش�گري 
تفريحي شمال غرب كش�ور به نام »ستاره سيلواناي 
اروميه« به پايان رس�يد و آم�اده بهره برداري ش�د. 
جلي��ل جب��اري، مدي��ركل مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي آذربايجان غربي 
گفت: مجتمع گردشگري تفريحي شمال غرب 
گردشگري و تفريحي در پنج سايت تعريف شده 
كه سايت اول آن شامل مكان هايي با كاربري هاي 
تجاري، تفريحي، پذيرايي و ورزش��ي است.  وي 
افزود: س��رمايه گذار اين مجموعه براي تكميل 
سايت نخس��ت اين مجتمع ۳۸۰ ميليارد ريال 
هزينه ك��رده و ۷۵ ميليارد ريال نيز تس��هيالت 
بانكي گرفته  است كه برای تكميل و بهره برداري 
كامل از آن ب��ه ۸۰۰ ميليارد ري��ال ديگر اعتبار 
دارد.  مدي��ركل ميراث فرهنگي، گردش��گري 
و صنايع دس��تي آذربايجان  غرب��ي تصريح كرد: 
مجتمع گردش��گري تفريحي س��تاره س��يلوانا 
اروميه در زميني به مساحت ۱۲ هزار متر مربع 

ساخته شده  است كه ش��امل بخش هايي مانند 
پيس��ت موتورس��واري، اتومبيل راني، رستوران 
س��نتي، س��وئيت هاي اقامتي، بازارچه سنتي، 
زمين واليبال س��احلي و واليبال س��الني است.  
جباري افزود: با جذب سرمايه گذاري هاي انجام 
ش��ده در يك سال گذشته در اس��تان ۱۷ هتل، 

مركز تفريحي، س��فره خانه و واحد بوم گردي با 
۱۹۱ نفر اشتغالزايي به بهره برداري رسيده است.  
وي بيان كرد: در همين راس��تا ب��ا اجراي ۱۱۱ 
فقره طرح گردش��گري با برآورد سرمايه گذاري 
۶۳۷ ميليارد ريال و اش��تغالزايي ۲ هزار و ۱۲۱ 
نفر، موافقت اصولي صادر ش��ده  است.  مديركل 

ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
آذربايجان غرب��ي گف��ت: تاكن��ون ۲۶ ط��رح 
گردشگري در استان توانس��ته از ۳۰۰ ميليارد 
ريال تس��هيالت حوزه ميراث و صندوق توسعه 
ملي بهره مند شود.  جباري افزود: هم اكنون ۲۷ 
پروژه در حوزه گردشگري در استان با ۵۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي و حجم سرمايه گذاري بيش از 
۶۳۱ ميليارد ريال در دست اجراست كه با اتمام 
آنها  هزار تخت به مجموع تخت هاي مراكز اقامتي 
آذربايجان غربي افزوده مي ش��ود.  وي ادامه داد: 
بايد بس��تر س��رمايه گذاري ب��راي عالقه مندان 
به س��رمايه گذاري در اين ح��وزه بيش از پيش 
فراهم ش��ده و مش��كالت بانكي طرح هاي اين 
بخش كاهش يابد.  پروژه گردشگري سيلوانا در 
۳۰ كيلومتري اروميه واقع شده و از پنج سايت 
تشكيل ش��ده كه هر كدام ش��امل سوئيت هاي 
اقامتي، رستوران سنتي و فس��ت فود، بازارچه 
مرزي، كافي شاپ، پيس��ت موتورسواري، زمين 

واليبال ساحلي و ويالهاي اقامتي است. 

افتتاح فاز نخست بزرگ ترين مجتمع گردشگري تفريحي شمال غرب كشور

اجراي ۵۶ پروژه جهش توليد در لرستان 
ر  ندا اس���تا لرستان
لرس���تان از 
اجرايي شدن ۵۶ پروژه تحت عنوان جهش 

توليد دراين استان خبر داد. 
سيدموسي خادمي اس��تاندار لرستان در جلسه 
انعقاد تفاهمنامه اج��راي ۵۶ پروژه هاي جهش 
توليد گفت: لرستان يكي از اولين استان هايي بود 
كه توانست برنامه هاي خود را در اين رابطه تنظيم 
كند.  وي افزود: لرستان جزو اولين استان هايي بود 

كه در زمينه پروژه هاي جهش توليد به توافق الزم با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است.  استاندار 
لرستان با اعالم انعقاد تفاهمنامه رسمي از اختصاص يك هزار و ۶۰ ميليارد تومان اعتبار به طرح هاي استاني 
و جهش توليد در لرستان خبر داد و افزود: ۲۰ ميليارد تومان از منابع استاني و حدود ۲۷۰ ميليارد تومان از 
اعتبارات ملي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اين موضوع اختصاص يافته و بقيه اعتبارات از 
محل منابع بخش خصوصي و بانك ها تأمين خواهد شد.  خادمي خاطرنشان كرد: ۵۶ پروژه طبق اين تفاهمنامه 

تعريف شده است كه اميدواريم اين پروژه ها تا پايان سال جاري تكميل و راه اندازي شوند.

انتخاب 1۶ برگزيده مسابقه كتابخواني امر به معروف در فارس
1۶ عض����و  فارس
كتابخانه هاي 
عموم�ي اس�تان ف�ارس در مس�ابقه ملي 
كتابخواني »فرهنگ مختصر امر به معروف 
ش�دند.  برگزي�ده  منك�ر«  از  نه�ي  و 
مس��ابقه كتابخواني »فرهنگ مختص��ر امر به 
معروف و نهي از منكر« كه با همكاري مشترك 
نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور و ستاد امر به 
معروف و نهي از منكر برگزار ش��ده بود، با پايان 

زمان جشنواره و داوري آثار، برگزيدگان خود را شناخت.  در اين مسابقه ۵۷ هزار نفر از سراسر كشور در رده 
سني نوجوان و بزرگسال )۱۳ سال به باال( به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه مسابقات الكترونيك 
نهاد شركت كردند كه ۱۶ برگزيده آن از اعضاي كتابخانه هاي عمومي استان فارس هستند.  بر اين اساس 
زهره پورحسين برگزيده بخش سفر به عتبات عاليات و فاطمه سادات برگزيده بخش سفر به مشهد مقدس 
در اين جشنواره بودند.  همچنين مريم زارعي، زهره اسدي، شهره اسدالهي، زهرا شجاعي و زهرا برزگر، 

عليرضا تيموري، سادينا اميرساالري و قاسم خادمي از ديگر برگزيدگان اين رويداد بودند. 

افتتاح شعبه شوراي حل اختالف در خانه صنعت و معدن كرمانشاه
به منظور حمايت  كرمانشاه
از توليدكنندگان 
و تس�ريع در رس�يدگي به دعاوي فعالين اين 
بخش، شعبه شوراي حل اختالف در خانه صنعت 

و معدن كرمانشاه افتتاح شد. 
جبار تجري رئيس ش��وراهاي حل اختالف استان 
كرمانشاه، در مراسم افتتاح اين شعبه كه با حضور 
جمعي از مسئوالن قضايي و اقتصادي استان برگزار 
شد، رويكرد جديد دستگاه قضايي را حل اختالف 

توسط خود مردم دانست و گفت: به همين منظور مصمم به ايجاد شعبه شوراي حل اختالف در خانه صنعت و 
معدن استان كرمانشاه شديم.  وي افزود: تصميم داريم اين شعب را افزايش داده و در شهرستان ها نيز با توجه به 
نيازهاي موجود اقدام به اين كار كنيم.  رئيس شوراهاي حل اختالف استان كرمانشاه گفت: بدنبال آنيم در كمترين 
زمان به مشكالت فعالين اين بخش رسيدگي شود و حتي المقدور از تشكيل پرونده جلوگيري شود.  شهرام كرمي 
دادستان عمومي و انقالب كرمانشاه ايجاد شعبه شوراي حل اختالف را سبب پيشبرد امور بخش توليد دانست و 

تأكيد كرد: از توسعه اين شعب پشتيباني خواهيم كرد تا اختالفات در كمترين زمان ممكن حل شود. 

تخصيص 4۵40 ميليارد ريال تسهيالت به اصناف توليدي
 4۵40 مبل�غ  آذربايجانشرقي
ميليارد ريال به 
بخش اصناف توليدي آسيب ديده از كرونا در 
استان آذربايجان شرقي تخصيص يافته است. 
حبيب امين زاده رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربايجان ش��رقي در جلس��ه بررسي 
تسهيالت مال مرتبط با كسب و كارهاي آسيب 
ديده از كرونا از تخصي��ص 4۵4۰ ميليارد ريال 
تسهيالت به اصناف توليدي اين استان خبرداد و 
گفت: براساس شيوه نامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تعداد ۱4 رسته شغلي مشمول اين تسهيالت 
هستند كه از اين تعداد پنج رسته مربوط به كسب و كارهاي مرتبط با وزارت صمت است. وي افزود: رقم 
تخصيص يافته جهت تسهيالت مبلغ 4۰ هزار ميليارد تومان براي كشور و ۲۳۵۶ ميليارد تومان براي كسب 
و كارهاي مشمول دستگاه هاي اجرايي استان بوده و از اين مبلغ 4۵4 ميليارد تومان به بخش اصناف توليدي 
استان تخصيص يافته است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي ادامه داد: سود اين 

تسهيالت ۱۲ درصد بوده و مبلغ در نظر گرفته شده براي هر كارگر ۱۲ تا ۱۶ ميليون تومان است.

 مشاركت قرارگاه قدس سپاه 
در طرح هاي محروميت زدايي

سيستانوبلوچستان قرارگاه قدس س�پاه در انجام 
طرح ه�اي محروميت زدايي و 
ايجاد اشتغال در استان سيستان وبلوچستان مشاركت مي كند. 
ماندانا زنگنه سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
سيستان و بلوچستان در نشست طرح هاي محروميت زدايي كه با هدف 
انجام هماهنگي هاي الزم جهت مشاركت معاونت محروميت زدايي 
قرارگاه قدس س��پاه در اج��راي طرح ه��اي محروميت زدايي براي 
مددجويان تحت پوش��ش بهزيس��تي و كميته امداد امام)ره( و افراد 
نيازمند استان برگزار شد از حضور مؤثر قرارگاه قدس، همچنين ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، بنياد بركت، بنياد مستضعفان، بنياد 
علوي و آستان قدس رضوي در اجراي طرح هاي متعدد در زمينه هاي 
ايجاد اشتغال و رفع محروميت در استان قدرداني كرد.  همچنين در اين 
نشست در خصوص مشاركت معاونت محروميت زدايي قرارگاه قدس در 
اجراي طرح هايي جهت ايجاد اشتغال و درآمد براي مددجويان تحت 
پوشش دو سازمان حمايتي مذكور بحث و تبادل نظر صورت پذيرفت. 

 ۵۵ طرح ايجادي در اردبيل
 آماده بهره برداري

رئيس س�ازمان صنع�ت، معدن و  اردبيل
تجارت استان اردبيل از بهره برداري 
از ۵۵ طرح ايجادي در س�ال جه�ش توليد در اردبي�ل خبر داد. 
رامين صادقي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
در جريان افتتاح ۵۵ واحد صنعتي آرتاپروفي��ل در اردبيل گفت: اين 
واحدهاي توليدي تا پيش بيني اش��تغال ۶ هزار نفر برنامه ريزي شده 
است.  وي خاطرنشان كرد: ۲۳۹ طرح در حوزه طرح هاي ايجادي در 
اردبيل وجود دارد كه اغلب با پيشرفت ۶۰ درصدي در مرحله احداث يا 
بهره برداري قرار دارند.  رئيس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان 
اردبيل افزود: ۱۵۵ طرح ايجادي هر كدام با پيشرفت ۶۰ تا ۹۰ درصدي 
تا پايان سال به بهره برداري مي رس��ند كه نويد اشتغال مناسب براي 
استان محروم اردبيل است.  صادقي از احصاي واحدهاي راكد از سال 
۹۸ در اردبيل خبر داد و بيان كرد: از يك هزار و 4۲ پروانه بهره برداري 
۸۳۹ پروانه فعال هستند.  وي ادامه داد: در سال گذشته ۵۶ طرح راكد به 

چرخه توليد بازگشتند و ۱۲۳ واحد قابل احيا نيز در دستور كار است. 

 گرگان پايلوت اجراي 
شهر دوستدار كودك كشور شد

در چارچ�وب همكاري ه�اي  گلستان
مش�ترك وزارت كش�ور ب�ا 
يونيسف براي اجراي ابتكار جهاني شهرهاي دوستدار كودك 
در ايران، گرگان ب�ه عنوان يكي از ش�هرهاي منتخب براي 

پايلوت شهر دوستدار كودك انتخاب شد. 
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان با اعالم انتخاب اين شهر به عنوان شهر 
دوستدار كودك گفت: ش�هر دوس���تدار ك�ودك، ش�هر ي�ا اجتم�اع 
محل�ي اس�ت ك�ه در آن نظره�ا، نيازه�ا، اولويت ه�ا و حق�وق ك�ودك، 
بخش�ي جدايي ناپذي�ر از سياس�ت ها، برنامه ها و تصميم ه�اي عموم�ي 
باش�د.  وي تصريح كرد: چشم انداز ابتكار شهر دوستدار كودك يونيسف 
اين است كه هم�ه ك�ودكان و جوان�ان باي�د بتوانن�د از كودك�ي و جوان�ي 
خ�ود ل�ذت ببرن�د و از طري�ق احق�اق براب�ر حق�وق خ�ود، توانايي هاي 
بالقوه خود را به طور كامل به فعل درآورند.  دادبود ادامه داد: اين ابتكار، 
با حمايت دولت هاي ملي و محلي و با همكاري يونيسف، بيش از ۳۰ 

ميليون كودك را در بيش از چهل كشورتحت پوشش قرار داده است. 

افتتاح ۶۳ كيلومتر از كنارگذر شرقي اصفهان 
در هفته دولت

 قزوين آماده توليد پارچه چادر مشكي
 براي اولين بار در كشور

وزي���ر راه و  اصفهان
شهرس�ازي با 
بيان اينكه كنارگذر شرقي اصفهان، يكي از 
دو حلقه مفقوده آزادراهي كريدور شمال- 
جنوب است از ۶۳ كيلومتر از اين آزادراه در 

هفته دولت خبر داد. 
محمد اسالمي وزير راه و شهرس��ازي در جريان 
بازديد از كنار گذرشرقي آزادراه اصفهان، گفت: اين 
پروژه هم براي مردم اصفهان و هم براي تمام كساني 
كه مي خواهند در كريدور شمال و جنوب به صورت 
آزادراهي تردد داش��ته باش��ند از اهميت ويژه اي 
برخوردار است.  وي افزود: تمام تالش در اين مسير 
اس��ت كه در هفته دولت ۶۳ كيلومتر از كنارگذر 
شرقي اصفهان افتتاح شود.  وزير راه و شهرسازي 
ادامه داد: اين پروژه از زمره پروژه هاي جهش توليد 
وزارت راه و شهرسازي به حساب مي آيد. به همين 
خاطر بنا داريم با تأمين منابع اين پروژه را به افتتاح 
برسانيم.  اسالمي گفت: به اين شكل هموطنان به 
ويژه كساني كه در كريدور شمال - جنوب مسير 
اصفهان به ش��يراز يا در حقيقت تهران به شيراز و 

جنوب كشور يا يزد و كرمان تردد دارند مي توانند 
از اين مسير استفاده كنند.  وي با بيان اينكه قطعه 
باقيمانده ديگر اي��ن پروژه قطعه س��وم به طول 
۳۱ كيلومتر اس��ت، افزود: بنا داريم اين قطعه را 
در خرداد ماه آينده به بهره برداري برس��انيم كه تا 
س��ه راه مباركه خواهد بود.  وزير راه و شهرسازي 
تصريح كرد  دو حلقه مفقوده در اين مسير اتوباني از 
شمال تا جنوب كشور داريم كه فعالً رفع اين حلقه 
مفقوده تا شيراز مدنظر اس��ت.  اسالمي گفت: به 
همين خاطر اين موضوع در دستور كار قرار گرفت 
كه پروژه هاي باقيمانده در اين زمينه هرچه زودتر 
تعيين و تكليف شود. يكي همين پروژه كنار گذر 
شرقي است كه س��ال ها نيمه كاره مانده بود كه با 
همت مسئوالن استاني به ويژه استاندار اصفهان 
يك س��رمايه گذار جديد براي آن انتخاب ش��د و 
به زودي آماده افتتاح مي ش��ود.  وي ادامه داد: ۳۱ 
كيلومتر ديگ��ر از اين كنارگذر تا س��ه راه مباركه 
مي رود و از آنجا تا ايزدخواست ۱۱۶ كيلومتر است 
كه براي آن فراخوان داده شده و در شرف انتخاب 

سرمايه گذار است. 

مديرعامل يك  قزوين
شركت توليدي 
پارچه  در قزوين، در بازديد سرپرست وزارت 
صمت از توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت 

در آينده نزديك خبر داد. 
سيدحسن فلك فرس��ايي، مديرعامل شركت 
دس��ترنج رضابافت در جريان بازديد حس��ين 
مدرس خياباني، سرپرست وزارت صمت گفت: 
براي اولين بار زنجيره ابريشم مصنوعي را توليد 
كرديم كه در پتوبافي، فرش بافي، توليد پارچه، 
بند كفش و روس��ري كاربرد دارد.  وي افزود: از 
هش��ت زنجيره توليد پنج زنجيره در اين واحد 
توليدي تكميل و راه اندازي ش��ده اس��ت و سه 
زنجيره پتوبافي، رنگرزي و چاپ در آينده تكميل 
و راه اندازي خواهد ش��د.  مديرعامل ش��ركت 
دسترنج رضا بافت ادامه داد: در زنجيره اول، پلي 
اتيلن به ابريشم مصنوعي تبديل مي شود. براي 
زنجيره بعد واحد گردبافي راه اندازي كرديم؛ در 
تالش هستيم پارچه چادر زنانه كرپ توليد كنيم 
به همين دليل واحد بافندگ��ي را در اين واحد 

توليدي راه اندازي كرديم ك��ه در دهه كرامت 
آغاز ب��ه كار خواهد كرد.  فلك فرس��ايي گفت: 
همچنين واحد ديگري سال گذش��ته با ۵4۶ 
ميليارد تومان احداث شده است كه اين واحد ماه 
آينده راه اندازي خواهد شد، واحد دوم ديگري را 
در دس��ت احداث داريم كه در حال خريداري 
ماشين آالت هستيم و تمامي هزينه ها شخصي 
و بدون اس��تفاده از تسهيالت بانكي بوده است.  
وي افزود: تا ۱4 ماه آينده پارچه مش��كي را در 
اين واحد به صورت آزمايشي توليد خواهيم كرد 
براي همين منظور با كشور ژاپن رايزني كرديم 
تا از تجربيات آنان نيز استفاده كنيم.  مديرعامل 
ش��ركت دس��ترنج رضا بافت خاطرنشان كرد: 
كارخانه هاي زيادي با هدف توليد پارچه چادر 
مشكي احداث شدند ولي بايد بگوييم كه براي 
توليد پارچه با كيفيت باي��د تمامي زنجيره ها 
تكميل باشد.  وي تصريح كرد: وقتي زنجيره هاي 
ابتدايي را نداشته باشيم امكان توليد نخواهيم 
داشت و امكان فروش جنس با كيفيت آن هم به 

خانم ها غيرممكن است.

   خوزستان: چهار طرح صنعتي با حضور محسن صالحي نيا معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت، در شهرك هاي صنعتي اهواز به بهره برداري 
رسيد.  شركت سپنتا صنعت سپهر، ش��ركت اكسين گاز پمپ، شركت 
پيش��تازان صنعت قطعه جنوب و ش��ركت ام��ن آفرينان آين��ده پژوه 
طرح هايي بودند كه در شهرك هاي صنعتي اهواز افتتاح شدند.  ساخت 
قطعات كارخانه اي، پمپ هاي چند فازي سرچاهي نفت و گاز، مكانيكال 
سيل، مونتاژ دوربين مداربسته و توليد سوئيچ شبكه از جمله محصوالت 
توليدي و فعاليت هاي اين واحدها هستند. اين طرح ها در شهرك هاي 

صنعتي شماره ۳ و 4 اهواز به بهره برداري رسيدند. 
   البرز: معاون درمان وزارت بهداش��ت از اختص��اص 4۰ تخت »آي. 
سي. يو« به استان البرز خبر داد.  دكتر قاسم جان بابايي در بازديد از دو 
بيمارستان كرونايي كوثر و مجتمع آموزشي درماني امام علي)ع( دستور 
انتقال ۲۰ تخت »آي. سي. يو« جهت تجهيز دو بيمارستان كوثر و امام 
علي)ع( را صادر كرد و افزود: در پارت دوم ۲۰ تخت »آي. س��ي. يو« با 

تأمين زيرساخت الزم به زودي براي استان البرز ارسال مي شود. 

كشاورزان: ملخ ها در حال ويرانگري هستند
 مسئوالن: ملخ ها بومي هستند 

و پسته دوست ندارند!
اسفندماه سال گذشته بود كه هجوم ملخ هاي صحرايي از طرف شبه جزيره 
عربستان به مزارع سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس باعث شد تا فائو 
اين حمالت را تهاجم بي سابقه ملخ ها در ٢۵ سال گذشته اعالم كند.  دو 
ماه بعد يعني در ارديبهشت ماه سال جاري موج جديد اين آفت بار ديگر 
استان هاي جنوبي ايران را درگير خود كرد. اين بار شش استان بوشهر، 
كرمان، هرمزگان، فارس، سيس�تان و بلوچس�تان و خوزس�تان درگير 
ملخ هاي ويرانگري شدند كه ميزان تخريب شان سه برابر دفعات قبل بود. 
با اينكه برنامه هاي س�ازمان ها براي از بين بردن اين آفت و جلوگيري از 
پيشروي آنها به اجرا درآمد اما حاال گزارش هايي از رسيدن ملخ ها به باغات 
پسته كرمان منتشر شده كه نشان مي دهد اقتصاد تك محصولي برخي 
مناطق اين استان مثل رفسنجان به شدت تهديد شده و شهرهاي شمالي 
كرمان هم نگران رسيدن ملخ ها به باغات پسته خود هستند. اما مشكل 
اينجاست كه باغداران به خاطر گراني س�موم، در شرايطي شاهد از بين 
رفتن محصوالت خود توسط ملخ ها هستند كه مسئوالن مي گويند »نگران 
نباشيد اين ملخ ها بومي هس�تند و عالقه اي به درختان پسته ندارند!«

    
اوايل امسال ملخ ها جسته و گريخته سري به استان هاي جنوبي كشور مي زدند 
كه به يكباره و با آغاز ارديبهشت ماه اعالم شد حجم بسيار بااليي از دسته هاي 
ملخ از مرز شرقي عربستان و جنوب خليج فارس در حال تخليه شدن هستند 
و اين دسته هاي بزرگ بعد از ورود به ايران مي توانند كل استان هاي جنوبي 
كشور را تحت تأثير خود قرار دهند.  در آن زمان مدير حفظ نباتات سازمان 
جهاد كشاورزي بوشهر گفت: »بالغ بر ۹۰ درصد كانون ها در شهرستان هاي 
دشتستان، دشتي و تنگستان كنترل شده است و ۱۰ درصد باقيمانده نيز 
به دليل اين است كه شايد هنوز تخم هاي باز نش��ده در خاك وجود داشته 
باشد. البته با پايش مستمر همكاران ما بالفاصله هر دسته اي از پوره هاي ملخ 
كه ديده شود كنترل مي شود و تاكنون نيز كار رديابي پايش و لكه گيري در 
تمامي كانون ها انجام شده است.« احمد سبحاني ادامه داد: »ما در حال آماده 
شدن هستيم كه اگر ملخ ها در حمله جديد در دشت ها ريزش كنند امكان 
مبارزه بيشتري هم با هواپيما و هم سمپاش پشت تراكتوري و ULV پاش 
فراهم اس��ت و به راحتي امكان كنترل داريم. اما اگر كانون هاي جديدي در 
كوهستان ها تشكيل ش��ود باز هم نياز به رديابي و پايش و راهسازي دارد.« 
اين صحبت ها در شرايطي مطرح مي شد كه اراضي طبيعي و برخي مزارع و 
نخلستان ها در جنوب كشور در آخرين ماه سال ۹۸ و اولين ماه از سال ۹۹ هم 
پوشيده از جمعيت ملخ هاي قرمز و زرد رنگ بود. البته در استان خوزستان، 
حضور ملخ ها از اراضي طبيعي فراتر رفت و پاي اين آفت براي مدت كوتاهي به 
مناطق مسكوني و شهري نيز باز شد. حضور دسته هاي ميليوني ملخ در آسمان 
شهر و همچنين فرودگاه آبادان اهالي اين شهر را نگران كرد، اما طولي نكشيد 

كه با اقدام مسئوالن جهاد كشاورزي ملخ ها حداقل از شهر خارج شدند. 
   سيل و ملخ، درد روي درد

بارندگي هاي بهاره كه به افزايش تخم ريزي و فعاليت ملخ هاي صحرايي دامن 
زده بود، بعد از سيل كه مشكالت زيادي براي سيستان و بلوچستان به همراه 
داش��ت حاال با ورود ملخ هاي مهاجر، بحراني ديگر براي ساكنان اين استان 
به وجود آورده بود.  كشاورزان سيستان و بلوچستاني از رسيدن اين آفت به 
مزارع و نخلستان ها ابراز نگراني مي كردند و معتقد بودند بخشي از زمين هاي 
زراعي و محصوالت كشاورزي شان با وقوع سيل از بين رفته، اگر ملخ ها كه به 
مراتع طبيعي هجوم آورده اند، به مزارع و زمين هاي كشاورزي برسند، روزگار 
كشاورزان سياه مي شود و همه زحمات يكساله به باد خواهد رفت.  مدير جهاد 
كشاورزي سيستان و بلوچستان هم آب پاكي را روي دست همه ريخت و گفت: 
»طبق پيش بيني ما تمامي شهرستان هاي جنوبي استان و برخي شهرستان ها 
در شمال سيستان و بلوچستان درگير آفت ملخ خواهند شد. همچنين به علت 
وزش باد موافق چند دسته ريزش ملخ در شهرستان هاي نيك شهر، ايرانشهر، 

كنارك و بمپر صورت گرفته كه در حال مبارزه با اين آفت هستيم.«
   همراهي مسئوالن با ملخ ها

حاال در چهارمين ماه سال ۹۹ قرار داريم كه خبر مي رسد كرماني ها درگير 
ملخ هاي ويرانگر شده اند و اين مهمانان مهاجم تهديد به از بين بردن پايتخت 
پسته جهان كرده اند.  كرونا كه توانسته بود طي ماه هاي اخير از صادرات 
پسته كرمان و ارزآوري يك ميليارد دالري آن جلوگيري كند، حاال زمام 
امور را به ملخ ها سپرده تا وسيع ترين باغ هاي پسته ايران را از بين برده و با 
تهديد ۸۵ هزار هكتار باغ پسته در رفسنجان به عنوان پايتخت پسته جهان 
هزاران را نفر را در آستانه بيكاري قرار دهد.  مشكل كرمان اين است كه در 
كنار ملخ هاي كه از طرف شبه جزيره عربستان آمده اند، ملخ هاي ديگري 
نيز از پاكستان مهمانش هستند كه حاال ديگر نام مهمان را قبول ندارند و با 
ماندگاري در جازموريان، بومي اين منطقه شده و آسمان كرمان را به محل 
جوالن خود تبديل كرده اند.  نگراني كشاورزان كرماني كه شاهد حضور 
ملخ ها و از بين رفتن باغات پس��ته خود هستند وقتي دو چندان مي شود 
كه در كنار افزايش قيمت سموم كشاورزي و گرم شدن بيش از حد هوا، 
مي شنوند مسئوالن مي گويند »نگران نباشيد اين ملخ ها بومي هستند و 
عالقه اي به درختان پسته ندارند!« حرف هاي بي پايه و اساس مسئوالن در 
شرايطي مطرح مي شود كه كارشناسان كشاورزي مي گويند »اين آفت به 
هيچ گياهي رحم نمي كند و حتي درختان نخل را از بين مي برد پس نبايد 
تصور كرد آفت ملخ براي يك گونه گياهي خطري ندارد.« و كشاورزان هم 

به عينه شاهد از بين رفتن باغات و محصوالت خود هستند. 

 ضايع شدن نيمي از محصوالت
 تير خالص به صنعت كشاورزي

اگر بدانيم ايران آنقدر در زمينه توليد محصوالت كشاورزي توانمند است 
كه عالوه بر تأمين مايجتاج ۸۰ ميليون شهروندش، پاسخگوي بخش 
عظيمي از نيازهاي كشورهاي همسايه و اروپايي نيز مي باشد. آنوقت به 

قدرت و ظرفيت موجود در صنعت كشاورزی پی می بريم.
اما با اين تفاس��ير آمارهاي منتش��ره حاكي از عمق يك فاجعه در اين 
عرصه است و آن هم اينكه بدانيم در كمال تأسف، نيمي از محصوالت 
كشاورزي در فاصله مراحل كاشت تا برداشت به عنوان ضايعات از چرخه 

مصرف خارج مي شود. 
مهم نيس��ت در اين باره دنبال رقم خاصي بگرديم زيرا با نگاهي به وضع 
بازارهاي داخلي و ميزان صادرات، مي توان ميزان ضايعات را هم حدس زد. 
زمان برداشت هر محصولي كه مي رسد، اولين خبر در مورد ورود دالالن و روي 

زمين ماندن محصوالت و از بين رفتن يكسال دسترنج كشاورزان است. 
گويي ديگر كشاورزي مقرون به صرفه نيست و اگر از شمال تا جنوب كشور 
زمين هاي زراعي به خانه و ويال و آپارتمان تبديل شوند، سود بيشتري عايد 

كشاورزان مي شود و حداقل كفران نعمت نمي شود. 
كشاورزان مي گويند بعد از ريختن تمام سرمايه ش��ان بر روي زمين و 
صرف هزينه هاي هرس و آبياري و كود دهي و سمپاش��ي و نهال كاري 
و حق الزحمه كارگران، اگر محصول فروخته شود، باز هم چيزي در ته 

جيب باقي  نمي ماند. 
كمبود صنايع تبديلي و بي توجهي به فرآوري ه��ا، بزرگ ترين چالش 
باغداران اس��ت. چراكه امروز تقريباً در كل اس��تان هاي اي��ران، تمام 
محصوالت باغي به صورت خام فروخته شده و راهي بازار مي شوند و در 

اين بين سود واقعي به دالالن مي رسد. 
كش��اورزان با اينكه هزينه هاي گزافي در جهت توليد محصوالت خود 
صرف مي كنند اما با آگاهي از كمبود تجهيزات، فرسودگي ماشين آالت 
كش��اورزي و نقصان در مرحله فرآوري و بس��ته بندي استاندارد قبول 
كرده اند محصوالت را در كمترين زمان ممكن و پيش از ضايع شدن، به 

هر قيمتي كه شده به بازار عرضه كنند. 
چراكه بازه زماني معيني براي برداشت وجود دارد و محصوالت كشاورزي 
و باغي قابليت ماندگاري روي درخت و زمي��ن را ندارند. به همين خاطر 
هميش��ه دالالن زير درخت ها خوابيده ان��د تا در زمان به ثمر رس��يدن 

محصوالت  چشم ها را باز كنند و خون كشاورز را بمكند. 
با اينكه اكث��ر بازار هاي اي��ران و مهم ترين آنها يعني ب��ازار محصوالت 
كش��اورزي و مواد غذايي به وس��يله دالالن مديريت مي ش��ود، اما در 
كشورهاي پيشرفته، امنيت ملي در گرو امنيت غذا بوده و از اين منظر 

كشاورزي اهميت ويژه اي براي آنها دارد. 
به همين دليل توجه و توسعه صنايع بسته بندي و فرآوري و تبديلي به 
عنوان مكمل صنعت كشاورزي به شمار مي آيند. موضوعي كه در ايران 
مورد حمايت نيست و توسعه صنعتي، نسبتي با الگوهاي جهاني ندارد و 

ارتباط آن با كشاورزي مغفول مانده است. 
وجود صنايع تبديلي و فرآوري محصوالت كش��اورزي اين امكان را به 
وجود مي آورد تا حتي محصوالتي كه زده داشته يا بخشي از آن خراب 
شده نيز به چرخه مواد غذايي قابل مصرف بازگردد. در اين شرايط صنعت 
و كشاورزي به موازات هم حركت مي كنند. يعني توسعه كشاورزي در 
قبال توسعه صنعتي محقق شده و پيش��رفت صنعت نيز حول ميزان 

پيشرفت كشاورزي ميسر می شود. 
در اصل، هر كشوري كه به حمايت از كشاورزانش بر مي خيزد و در ميزان 
توليدات كش��اورزي اش حرفي براي گفتن دارد، حتم��اً از يك صنعت 
توانمند نيز برخوردار است. رسيدن به اين مهم و برگرداندن رونق به دنياي 
كشاورزان محقق نمي شود مگر اينكه در گام اول از خام فروشي جلوگيري 
شود زيرا فرآوري محصوالت در هر بخش باعث افزايش ماندگاري، رونق 

توليد، ايجاد ارزش افزوده و افزايش صادرات مي شود.

 اجراي طرح »ياري گران زندگي«
 در ۲۷0 مدرسه البرز

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد  البرز
مخدر اس�تان الب�رز از اج�راي طرح 
٢۷0 مدرس�ه اس�تان خب�ر داد.  ياري گ�ران زندگ�ي در 
رحمان عليجاني دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان البرز 
با بيان اينكه در طرح ياري گران زندگي، نس��ل جوان به عنوان جامعه 
هدف مطرح است زيرا قاچاقچيان مواد مخدر به اين نسل از جامعه به 
عنوان بازار هدف، منبع درآمد و س��ود نگاه مي كنند، از اجرايي شدن 
طرح ياري گران زندگي در ۱۲ هزار مدرس��ه كش��ور خبر داد و گفت: 
معتقديم پيشگيري در امر مبارزه با مواد مخدر از هر كاري مهم تر است 
كه در اين قالب به خانواده ها آموزش داده مي شود تا مصرف مواد مخدر 

يا روان گردان در جامعه به حداقل برسد. 
وي افزود: در قانون برنامه ششم توسعه اهداف و فعاليت هايي در راستاي 
مبارزه با مواد مخدر تعيين شده اس��ت كه اين موارد را در قالب طرح 
ياري گران زندگي پيش برده ايم، به گونه اي كه ۲۷۰ مدرس��ه در البرز 

تحت پوشش اين طرح هستند. 
وي با اشاره به اينكه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر البرز جوانان 
و نوجوانان را به عنوان گروه هدف قرار داده است، تصريح كرد: با اجراي 
طرح ها و برنامه هاي مختلف سالمت بخش��ي و ايمني بخشي آنها به 
عنوان اولويت مدنظر بوده است.  دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد 
مخدر استان البرز در خصوص چگونگي شناسايي نقاط پر خطر محالت 
كه به نوعي پاتوق معتادان مي ش��ود، گفت: نقاط خطرپذير استان در 
ارتباط با پراكندگي اعتياد شناسايي شده است، در اين مناطق طرح هاي 
ويژه اي براي افزايش آگاهي ساكنان در خصوص آسيب هاي مصرف مواد 
مخدر در حال اجراست و عالوه بر اين طرح هاي جمع آوري معتادان نيز 

به طور مستمر اجرايي مي شود. 
عليجاني تأكيد كرد: ب��ا هماهنگي ش��هرداري ها پاتوق هاي معتادان 
شناس��ايي مي ش��ود، برخي معتادان از مخروبه ها، زمين هاي خالي و 
خانه هاي نيمه ساز و رها شده در سطح محالت شهري به عنوان پاتوق 
استفاده مي كنند، به همين دليل در طرح هاي ويژه نسبت به شناسايي 

اين پاتوق ها و حتي تخريب آنها اقدام مي شود. 
كتاب »منطق سياست خارجي امامين انقالب« 

در قم منتشر شد 
كتاب »منطق سياست خارجي امامين  قم
انقالب« به همت پژوهش�كده تبليغ و 
مطالعات اسالمي و از س�وي انتش�ارات باقرالعلوم)ع( منتشر شد. 
آنچه در مباحث اين كتاب بررسي مي شود، تحصيل و درك سيره امامين 
انقالب در راهبري انقالب در عرصه سياست خارجي است، اينكه چطور 
انقالب و كشور را در اين عرصه راهبري مي كنند، چطور در فراز و نشيب هاي 
پيش آمده چاره  جويي دارند و اين حركت عظيم انساني، اجتماعي و سياسي 
را پيش مي برند.  اما چرا سيره امامين انقالب؟ چرا سيره اهل بيت)ع( را 
بررسي نمي كنيم؟ نسبت سيره اهل بيت)ع( و سيره امامين)ع( انقالب 
چيست؟ حركت اهل بيت عليهم السالم در فراز و نشيب هاي مختلف تاريخ 
به دنبال تحقق يك طرح واحد است، طرحي كه يك انسان ۲۵۰ ساله با 
توجه به شرايط و مقتضيات زماني الگوهاي مختلفي براي پيش برد آن 
اتخاذ مي كند و حركت امامين انقالب نيز در امتداد آن در بستر تكرارهاي 
تاريخ است، حركتي كه به دنبال پيشبرد و تحقق غايات همان طرح است.  
مؤلف اين كتاب حجت االسالم سيدعلي موسوي براي رسيدن به منطق 
رهبري از انتهاي ماجرا شروع مي كند، يعني عوض گزارش منطق رهبري و 
سپس تطبيق بر مباحث تاريخي از بررسي عيني ماجراهاي تاريخي به فهم 

و استخراج منطق رهبري دست مي يابد. 


