
 200 هزار تن گوجه گلستاني ها له شد!
هنوز داغ س�يب زميني هاي روی زمين مانده گلستاني ها تسكين 
نيافته كه با فرا رسيدن فصل برداش�ت گوجه فرنگي در اين استان، 
يكبار ديگر بحث افت قيمت و هزينه باالي حمل و نقل و حضور دالالن 
بر سر زمين ها و بي تفاوتي دولت نسبت به اتفاقات جاري، خستگي را 
بر تن كشاورزان نگه داشت. برداشت بيش از 200 هزار تن گوجه فرنگي 
از زمين هاي زراعي گلستان در شرايطي انجام مي شود كه يكبار ديگر 
سازمان تعاون روستايي نتوانس�ت به وعده ها و اجراي طرح خريد 
حمايتي خود عمل كند و به همين خاطر گوجه كاران ترجيح مي دهند 
محصوالت شان روي زمين بماند و بگندد، تا بيش از اين متضرر شوند. 

    
هم اكنون 4700 هكتار از زمين هاي كش��اورزي گلس��تان زير كش��ت 
گوجه فرنگي قرار دارد و پيش بيني مي شود بيش از 200 هزار تن محصول 
از آنها برداشت شود.  گوجه فرنگي از جمله محصوالتي است كه بخشي از 
آن به صورت تازه خوري مصرف و مابقي به كارخانجان توليد رب ارسال 
مي شود. اما هر سال و همزمان با فصل برداشت اين محصول اتفاقاتي رخ 
مي دهد كه كشاورزان را نقره داغ كرده و تمام خستگي ها در تن آنها باقي 
مي ماند.  امسال هم در استان گلستان كشاورزان وقتي خود را آماده برداشت 
گوجه ها مي كردند به يكباره با افت قيمت نامتعارف آن مواجه شدند. پايين 
بودن قيمت خريد گوجه بر سر زمين ها به اين جهت آزار دهنده است كه 
همين محصول با قيمت بااليي به دست مصرف كننده مي رسد و اين اتفاق 
يعني دالالن در بين راه خون ملت را مي مكند.  اما اين تمام ماجرا نيست و 
افزايش قيمت جعبه هاي مورد نياز، حمل و نقل و مزد كارگران براي چيدن 
گوجه ها، برداشت را اصاًل مقرون به صرفه نكرده و بسياري از گوجه كاران 
ترجيح مي دهند محصوالت و تالش يكساله شان روي زمين بماند و از بين 
برود، بهتر از اين است كه ضرر بيشتري بدهند.  با يك حساب سرانگشتي 
مي توان به رابطه دالالن و كارخانجات رب سازي پي برد. وقتي بر روي يك 
قوطي رب 800 گرمي بين 15 تا 20 هزار تومان قيمت درج مي شود، چطور 
كشاورزي كه يكسال تمام براي كاشت و داشت و برداشت گوجه ها تالش 
كرده و هزينه كرده بايد آن را كيلويي 500 تومان بفروش��د.  بازي وقتي 
وحشتناك تر مي شود كه همين قيمت كارخانجات به معني پرداخت پول 
نقد نيست. به همين خاطر كشاورزان از سر اجبار گوجه ها را با قيمتي كمتر 

از 500 تومان به دالالن مي دهند تا حداقل پول نقد دريافت كنند. 
   طرح هاي حمايتي در دست مديران نااليق

با وجود افزايش حدود سه برابري هزينه هاي توليد گوجه فرنگي براي 
كشاورز در س��ال جاري كه ش��امل هزينه هاي كارگر، حمل ونقل، بذر، 
كود و سم و جعبه مي شود، در كمال ناباوري قيمت خريد اين محصول 
نسبت به سال گذشته 40 درصد كاهش پيدا كرده است.  اين وضعيت 
اسفبار گوجه كاران، در حالي همه آنها را از نفس انداخته كه دولتي ها 
مثل هميشه طرحي دست و پاشكسته كه در اجرا هم از چند طرف لنگ 
مي زند را با قرار دادن در بوق و كرنا به منظور حمايت از گوجه كاران در 
دستور كار قرار دادند.  در همين رابطه سازمان تعاون روستايي اعالم كرده 
بود به منظور حمايت از گوجه كاران و جلوگيري از ضرر و زيان آنها امسال 
خريد حمايتي را در برنامه دارد.  طرحي كه از 2۳ تيرماه در گلستان آغاز 
و به قول معروف، خريد حمايتي گوجه فرنگي اجرايي شد. براساس اين 
طرح كارخانجات به ازاي هر كيلوگرم گوجه مبلغ 700 تومان پرداخت 
مي كردند و مابه التفاوت آن تا سقف 1000 تومان را دولت به صورت يارانه 

به گوجه كاران مي داد. 
اما در استاني كه به صورت تقريبي باالي 200 هزار تن گوجه توليد مي شود، 
طرح خريد حمايتي فقط 10 روز اجرا شد و با خريد فقط 1۶ هزار و 1۶2 تن 
گوجه به پايان رسيد. اين مقدار محصول كمتر از 7 درصد گوجه توليدي 
كشاورزان بود. كاري كه به گفته تعدادي از كشاورزان، ارتباطات و روابط و 
باند بازي در آن حرف اول را مي زد و ناراحتي بقيه گوجه كاران را به خاطر 
اين بي عدالتي ها چند برابر كرد.  براساس گزارش سازمان جهاد كشاورزي 
گلس��تان، تاكنون نزديك ب��ه 1۹0 هزار تن گوجه فرنگ��ي از زمين هاي 
زراعي اين استان برداشت شده است.  جالب است اين رقم از نظر سازمان 
جهادكشاورزي، سه چهارم گوجه فرنگي گلستان به حساب مي آيد و تقريباً 
۶ هزار تن ديگر بر روي زمين ها باقيمانده است.  در استان برداشت شده 
است. بر اساس اين آمار سه چهارم گوجه فرنگي استان برداشت شده و با 
اجراي دوباره طرح خريد حمايتي، تنها مشكل بخش كمي از كشاورزان 
برطرف مي شود. حاال كشاورزان مي گويند 500 تومان تنها مي تواند هزينه 
جمع آوري و برداشت و حمل محصوالت را تأمين كند، بنابراين روي زمين 
ماندن گوجه ها به نفع آنهاست تا بيشتر متضرر نشوند.  به هرحال مصائب 
گوجه كاران آنقدر زياد است كه صداي اعتراض دادستان مركز استان را هم 
بلند كرد.  وقتي حجت االسالم سيدرضا سيدحسيني در جلسه اي با حضور 
مديران استان اعالم كرد كه گوجه كاران با مشكالت زيادي روبه رو هستند و 
كسي نيست كه صداي آنها را بشنود و گوجه ها را بخرد.  اما اين اعتراض هم 
مثل صداي خود گوجه كاران به جايي نرسيد و تا چند روز ديگر و با گنديدن 
گوجه ها، همه چيز به پايان مي رسد. اوضاع آرام مي شود تا محصول بعد و 

تلفات بعد و كفران نعمتي كه خداوند به ما عطا كرده و شايد عذاب بعد.
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سيداحمد هاشمي اشكا

در راس����تاي      البرز
ي  س�ت ها سيا
ابالغي رئي�س قوه قضايي�ه و برنام�ه تحولي 
دادگستري استان البرز در زمينه مقابله با تغيير 
كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغ ها، نزديك 
به 1۶0 هكتار از اراضي زراعي و باغ هاي چهارباغ 
در يك عمليات هماهنگ و در يك روز آزاد شد. 
حس��ين فاضلي هريكندي رئيس كل دادگستري 
استان البرز با بيان آزاد سازي 1۶0 هكتار از اراضي 
زراعي و باغ هاي چهارباغ با اش��اره ب��ه وجود بيش 
از 25 هزار وي��الي غيرمجاز در دو ح��وزه قضايي 
ساوجبالغ و چهارباغ براساس بررسي هاي دبيرخانه 
قرارگاه صيانت از بيت المال و مقابله با تغيير كاربري 
و گزارش دستگاه هاي متولي گفت: چهارباغ يكي 
از مناطق مورد هجوم متخلفان و سوداگران حوزه 
تغيير كاربري در استان و كش��ور است كه در ديدار 
حضرت آيت اهلل رئيسي از استان البرز، مقابله قاطع 

و جدي دادگستري استان و دستگاه هاي اجرايي با 
تغيير كاربري غيرمجاز اراضي مورد تأكيد قرار گرفت.  
وي ارزش تقريبي اراضي تغيير كاربري يافته را كه 
در روز جاري آزادسازي شده بيش از ۶40 ميليارد 

تومان بيان كرد و اف��زود: اين اراضي عمدتاً ويالها و 
چهارديواري هاي غيرمجاز بودند كه در يك عمليات 
هماهنگ آزادسازي شدند.  رئيس كل دادگستري 
استان البرز متذكر ش��د: طبق بررسي ها حدود 1۹ 

هزار كيلومتر مربع از اراضي زراعي و باغ هاي استان 
در معرض تغيير كاربري قرار دارند كه بايد از وقوع آن 
پيشگيري كرد؛ از ابتداي سال تاكنون بيش از 872 
هكتار از اراضي تغيير كاربري يافته استان آزاد شده 
است كه اين عمليات با توجه به تأكيد صورت گرفته 
به رؤساي دادگستري و دادستان هاي استان در روزها 
و ماه هاي آتي با شدت بيشتري در كليه حوزه هاي 
قضايي ادامه خواهد يافت.  فاضلي هريكندي تصريح 
كرد: با توج��ه به اينكه پيش��گيري و نيز رصد عدم 
ساخت و س��از مجدد يكي از چالش هاي نهادهاي 
متولي مبارزه با تغيير كاربري است، براي اولين بار 
در كشور، دادگستري استان البرز در راستاي ايجاد 
تحول در فرآيندهاي پيشگيري از وقوع جرم اقدام به 
طراحي و راه اندازي سامانه اختصاصي GIS قضايي 
بوده تا با استفاده از اين س��امانه و از طريق تطبيق 
عكس و نقشه هاي هوايي با تغيير غير مجاز كاربري و 

نيز احداث مجدد بنا مقابله به هنگام انجام شود. 

آزاد سازي ۱۶۰ هكتار اراضي زراعي و باغ هاي چهارباغ در البرز

 بسيج سازندگي بازوي پشتيبان دستگاه هاي اجرايي كشور
   قم از ظرفيت بسيج 
س�ازندگي ن�ه 
تنها در طرح هاي استاني بلكه باتوجه به جايگاه 
قانوني آن به عنوان پشتيبان و كمك كننده 
دس�تگاه هاي اجرايي مي توان استفاده كرد. 
س��رهنگ محمود داوودآبادي مس��ئول بسيج 
سازندگي قم گفت: ظرفيت بسيج سازندگي صرفاً 
مربوط به پروژه هاي استاني نبوده و هر پروژه اي كه 
دستگاه ها از محل اعتبارات منابع ملي و ابالغي 

دارند هم در چارچوب كار بسيج سازندگي قرار مي گيرد.  وي افزود: بسيج سازندگي از سال 8۶ براساس قانون 
و مصوبه مجلس شوراي اسالمي به عنوان دستگاه اجرايي شناخته شد كه مي تواند با تعامل و توافق و تفاهم 
با دستگاه هاي اجرايي، كل يا بخشي از پروژه هاي عمراني موردنياز دستگاه ها را به ويژه در مناطق محروم، 
سطح روستاها و نقاط دوردست به عهده گرفته و دنبال كند.  به گفته اين مسئول، مقرر شد تا سقف ۳0درصد 
در پروژه هايي كه تأمين اعتبارشان به عهده استان است مشاركت داشته باشيم هم چنين پروژه هاي ملي را 

ليست كرده و پس از برآورد مالي پروژه ها سهم مشاركت خود را تعيين كنيم.

مبارزه با ملخ صحرايي در ۳0 هزار هكتار اراضي خراسان جنوبي 
تاكنون مبارزه با      خراسان جنوبي
مل�خ   آف�ت 
صحرايي در س�طح ۳0 ه�زار و 2۷۴ هكتار از 
اراضي استان خراسان جنوبي انجام شده است. 
مهدي يوس��في مدير حفظ نباتات سازمان جهاد 
كشاورزي خراسان جنوبي با اشاره به مبارزه با آفت 
ملخ  صحرايي در س��طح ۳0 هزار و 274 هكتار از 
اراضي استان گفت: بيشترين ميزان سطح مبارزه 
با اي��ن آفت با 1۹ ه��زار و 8۹7 هكت��ار مربوط به 

شهرستان مرزي نهبندان و كمترين آن نيز مربوط به شهرستان خوسف با 24 هكتار بوده است.  وي با بيان اينكه 
ملخ هاي مهاجر شش شهرستان خراسان جنوبي را آلوده كرده است، افزود: تاكنون با اين آفت در 4 هزار و 584 
هكتار اراضي سربيشه، ۳ هزار و ۳۳2 هكتار درميان، 2 هزار و 1۶7 هكتار زيركوه و 270 هكتار از اراضي فردوس 
انجام شده است.  مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي تصريح كرد: ملخ هاي صحرايي در 

حال ترك ايران هستند و در هفته هاي اخير شاهد مهاجرت ملخ ها به سمت پاكستان و هندوستان هستيم.

برگزاري كنگره شهداي يزد با رويكرد خدمت رساني
كنگره شهدای يزد     يزد
اس�فند م�اه ب�ا 
رويكرد حركت از اجالس�يه به سمت برنامه هاي 
خدمت رساني در سال جهش توليد برگزار مي شود. 
سردار پور شمسي فرمانده سپاه الغدير استان يزد 
در ديدار با آيت اهلل اعرافي امام جمعه شهرستان 
ميبد گفت: با توجه به شرايط كرونا از چهار استان 
زنجان، ايالم، قم و يزد كه قرار بود كنگره شهدا 
را برگزار كنند، زنجان و ايالم انصراف دادند. اما 

استان يزد قرار است در اس��فندماه كنگره متفاوتي را با رويكرد حركت از اجالسيه به سمت برنامه هاي 
خدمت رساني در سال جهش توليد برگزار كند.  وي با بيان اينكه، كنگره شهدا قرار است به نام 4 هزار شهيد 
استان برگزار شود، افزود: غرس 4 هزار اصله درخت، تهيه 4 هزار كمك هزينه جهيزيه، تحت پوشش قرار 
دادن 4 هزار يتيم، تهيه 4 هزار بسته معيشتي، 4 هزار لوازم التحرير ايراني، 4 هزار ازدواج، ويزيت رايگان 
4هزار بيمار، اجراي 4 هزار متر مجموعه ورزشي، ايجاد 4 هزار اشتغال، تأمين 4 هزار نمازخانه، تعمير 4 

هزار منزل مستضعفين، بخشي از برنامه هاي اين كنگره متفاوت در استان خواهد بود. 

پرداخت تسهيالت ارتقاي توليد و اشتغال پايدار روستايي 
   آذربايجان شرقي مدي�ركل امور 
و  روس�تايي 
شوراهاي اس�تانداري آذربايجان شرقي از 
پرداخ�ت بي�ش از 222 ميلي�ارد توم�ان 
تسهيالت براي ارتقاي توليد و اشتغال پايدار 
در مناط�ق روس�تايي اس�تان خب�ر داد. 
تقي كرمي مديركل امور روستايي و شوراهاي 
اس��تانداري آذربايجان ش��رقي ب��ا اش��اره به 
پرداخت222 ميليارد تومان تسهيالت ارتقاي 
توليد واشتغال پايدار روستايي در دوس��ال گذش��ته گفت: عالوه بر آن از محل قانون اشتغال پايدار 
روستايي و عشايري و تفاهمنامه معاونت توسعه روستايي با بانك هاي سينا و پارسيان نيز تاكنون بيش 
از ۳۶ ميليارد تومان تسهيالت براي اجراي ۳۹70 طرح پرداخت شده است كه نتيجه آن ايجاد 8500 
فرصت شغلي در روستاهاي استان بوده است.  وي افزود: از محل اين تسهيالت بالغ بر 10 هزار و ۳72 

فرصت شغلي جديد در روستاهاي استان ايجاد شده است.

بيمه شدن 20 هزار رأس دام سبك عشاير 
در چهارمحال و بختياري

از ابت�داي امس�ال تاكن�ون،      چهارمحال وبختياري 
20هزار رأس دام سبك عشاير 

در استان چهارمحال و بختياري بيمه شده است. 
ش��يرزاد كرمي رئيس اداره توس��عه امور توليد اداره كل امور عش��اير 
چهارمحال و بختياري با اشاره به وجود يك ميليون و 500 هزار رأس دام 
سبك در بين عشاير گفت: از اين تعداد تنها ، 20 هزار رأس دام سبك 
بيمه شده است.  وي با بيان اينكه نسبت پرورش و نگهداري دام سبك به 
جمعيت عشايري استان 77 رأس است كه اين نسبت در ديگر استان هاي 
عشايرنشين كشور 250 رأس است، درآمد پايين، نبود تعادل بين دام 
و مرتع و فقير بودن و كم بودن درآمد جامعه عشاير استان را عمده ترين 
داليل پايين بودن سرانه نگهداري دام در استان اعالم كرد و افزود: افزايش 
دو برابري سهميه بيمه دام و اجباري بودن پرداخت سهم هويت گذاري 
دام، موجب پايين آمدن رغبت پوش��ش بيمه اي دام سبك عشاير در 
استان شده است.  كرمي پراكندگي جمعيت عشايري، نبود اطالع رساني 
جامع از مزاياي بيمه و وجود قوانين دست و پاگير روند دريافت غرامت، را 

از ديگر عوامل كم انگيزه شدن بيمه دام در استان دانست.

 آغاز ساخت 4 بند خاكي 
در دامغان 

عملي�ات آبخي�زداري احداث     سمنان
چهاربند خاكي به ميزان 110 هزار 
مترمكع�ب س�يالب در ح�وزه ك�وه زر دامغ�ان آغاز ش�د. 
علي اكبر عباسي راد رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان 
گفت: احداث بند هاي خاكي در حوزه آبخيز كوه زر شهرس��تان 
دامغان با هدف حفظ آب و خاك، كاهش اثرات س��يالب، تغذيه 
منابع آبي و همچنين رش��د اقتصادي در منطقه كوه زر آغاز شد.  
وي افزود: حجم خاكريزي اين چهار بند خاكي بيش از 40 هزار 
مترمكعب و حجم سرريز س��نگ و مالت اين بند ها بيش از 800 
مترمكعب است.  رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان 
ادامه داد: اين س��ازه هاي آبخيزداري در حوزه آبخيز كوه زر و در 
باالدست چهار روس��تاي جنوب دامغان ش��امل روستا هاي كوه 
زر، توچاهي، َسلم آباد و كوشاهي اجرا مي شود.  عباسي راد گفت: 
ظرفيت آبگيري اين بندها، بيش از 110 هزار مترمكعب سيالب 
است كه بند هاي احداثي نقش به سزايي در پرآب شدن چاه ها و 

قنات هاي روستا هاي پايين دست خواهد داشت.

توزيع گوشت قرباني بين ۱۵00 خانواده 
مددجوي چرداولي

    ايالم از زمان عيدسعيد قربان تاكنون 
بي�ش از ه�زار و ۵00 خان�واده 
نيازمند در اين شهرستان گوش�ت قرباني دريافت كرده اند. 
خدابنده جمش��يدزادي رئيس كميته امداد شهرستان چرداول 
گفت: در اجراي ط��رح قربانگاه كه به مناس��بت عي��د قربان با 
مشاركت خيرين جهت دريافت نذورات قرباني مردم نوع دوست 
و توزيع آن بين به نيازمندان برگزار ش��د تع��داد ۶0 رأس دام از 
نيكوكاران اين شهرس��تان در اين قربانگاه ذبح ش��د.  وي افزود: 
اين مقدار گوش��ت با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي پس از 
بسته بندي بين بيش از هزار و 500 خانواده نيازمند توزيع شد.  
رئيس كميته امداد شهرس��تان چرداول ادامه داد: در اين مدت 
بيش از ۳ هزار و 400 كيلوگرم گوش��ت قرمز بي��ن اين خانواده 
توزيع ش��ده كه ارزش اين مقدار گوش��ت بيش از 2۹0 ميليون 
تومان بوده اس��ت.  وي گفت: پايگاه ها، مراكز نيكوكاري و دفاتر 
اين نهاد همچنان آماده دريافت نذورات مردم نوع دوس��ت اين 

شهرستان و توزيع آن در بين نيازمندان است.

  65 پروژه عمراني تنگستان
آماده افتتاح در هفته دولت

 افزايش 90 درصدي سطح
 گلخانه هاي فعال در كرمانشاه

با وجود تنگناهاي     بوشهر
اقتصادي و مالي 
همزمان با هفته دولت ۶۵ پروژه در شهرستان 
تنگس�تان افتتاح ويا عمليات اجرايي آنها 

آغاز مي شود. 
عبدالحسن رفيعي پور فرماندار تنگستان بوشهر 
با اشاره به افتتاح ۶5پروژه عمراني آماده در هفته 
دولت گفت: از اين تعداد ۶40 ميليارد ريال پروژه 
افتتاح و عملي��ات اجرايي 2۳7 ميلي��ارد تومان 
ديگر نيز آغ��از مي ش��ود.  وي با اش��اره به اينكه 
س��رمايه گذاري هاي كالن��ي در دو بخش دلوار و 
مركزي شهرستان تنگستان در حال انجام است، 
افزود: اين شهرس��تان س��ال گذش��ته مقام دوم 
پرداخت تسهيالت اشتغال را كسب كرد.  فرماندار 
تنگستان بوشهر مسائل آب شهرستان را مشكلي 
20 ساله عنوان كرد و يادآور شد: تالش مي شود 
با اجرا و بهره ب��رداري از پروژه ه��اي مجتمع آب 
روستايي دلوار، آب شيرين كن ها، مخازن و نوسازي 
خط انتقال مش��كل آب در بخش دلوار به صورت 
كامل حل ش��ود.  رفيعي پورگفت: 1۳ مدرسه در 
حال احداث در اين شهرستان وجود دارد كه حدود 
70 درصد اين مدرسه ها با همت خيران و در بخش 

دلوار در دست ساخت هستند.  وي افزود: در دولت 
تدبير و اميد 40 مدرسه در تنگستان ساخته شده 
يا در حال ساخت است كه تا پايان سال و دهه فجر 
آماده مي شوند يعني به طور ميانگين در هر سال 
شش مدرسه در تنگستان ساخته شده و باز هم به 
دليل تعدد روس��تاها، اين مشكل در برخي نقاط 
شهرستان همچنان پابرجاست.  فرماندار تنگستان 
ادام��ه داد: در اين دولت بالغ ب��ر 50 زمين چمن 
مصنوعي و ۶5 بوستان روستايي، آسفالت معابر، 
توليد 2هزار و ۳۶ تن ميگوي پرورشي، احداث 2۹5 
مسكن براي محرومان بخشي از خدمات دولت در 
شهرستان تنگستان است.  رفيعي پور گفت: افزون 
براين پروژه هاي ملي ش��امل اح��داث راه آهن و 
سد خاييز، اس��كله هاي دلوار، عامري، بوالخير و 
محمدعامري، راه اهرم به برازجان و ورودي دلوار 
كه از زيرس��اخت هاي اصلي توس��عه شهرستان 
هستند، همگي اين پروژه ها فعال هستند.  فرماندار 
تنگستان بوشهر ادامه داد: در سال جهش توليد، 
تمام نگاه ها به سمت بخش خصوصي، كارآفرينان 
و توليدكنندگان است در اين راستا سرمايه گذار و 
توليد كننده نبايد در بروكراسي و پيچ و خم هاي 

بخش نامه هاي اداري قرار بگيرند.

در هفت س�ال     كرمانشاه
گذشته فعاليت 
دول�ت س�طح گلخانه ه�اي فع�ال اس�تان 
كرمانشاه با ۹0 درصد افزايش از 2۶ هكتار به 

۴2/۵ هكتار رسيده است. 
نوربخش حاتمي رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
استان كرمانشاه با اش��اره به اينكه در هفت سال 
گذشته سطح گلخانه هاي فعال استان كرمانشاه 
با ۹0 درصد افزايش از 2۶ هكتار به 42/5 هكتار 
رس��يده اس��ت گفت: همچنين در هفت سال 
گذش��ته مجتمع هاي گلخانه اي كرمانش��اه از 
يك مورد به 18 مورد، توليد گل شاخه بريده از 
2ميليون و 100 هزار شاخه به 7 ميليون شاخه، 
ميزان توليد سبزي و صيفي از هزار و 800 تن به 4 
هزار و 500 تن رسيده است.  وي افزود: در بخش 
گياهان دارويي نيز سطح زيركشت زعفران از ۳7 
هكتار به ۳0۳ هكتار، گل محمدي از 145 هكتار 
به ۳07 هكتار و ساير گياهان دارويي نيز از ۶25 
هكتار به ۳ هزار و 2۶4 هكتار رس��يده است.  به 
گفته او، تعداد نهالستان هاي استان نيز از هشت 
مورد به 11 مورد و تعداد نهال هاي توليدي نيز از 
500 هزار اصله به 700 هزار اصله رسيده است.  

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه 
در ادامه گفت: با تالش هاي صورت گرفته سطح 
باغات پسته در استان از 12 هكتار به 212 هكتار، 
سطح باغات مدرن از 10 هكتار به ۶00 هكتار و 
محصوالت باغي نيز از ۳5 هزار و 700 هكتار به 
42 هزار و 152 هكتار رس��يده است.  حاتمي با 
اعالم اينكه اكنون دو شهرك گلخانه اي در استان 
در دست ساخت است، افزود: براساس وعده هاي 
داده شده تا پايان امسال ۳7/7 هكتار به مساحت 
شهرك هاي گلخانه اي فعال استان اضافه خواهد 
ش��د.  وي با بيان اينكه يكي از اين ش��هرك ها، 
گلخانه حيدرآباد شهرس��تان هرس��ين است، 
افزود: اين شهرك گلخانه اي قرار است در قالب 2 
مرحله 2۳ و 20 هكتاري احداث شود كه تا پايان 
س��ال 15 هكتار از مرحله اول آن به بهره برداري 
خواهد رسيد.  رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان كرمانش��اه با بيان اينكه دومين شهرك 
گلخانه اي در دست ساخت در استان كرمانشاه 
در منطقه تپه داراب خان شهرستان سرپل ذهاب 
قرار دارد، گفت: اين گلخانه ۳7 هكتاري است كه 
سرمايه گذار آن قول بهره برداري از هشت هكتار 

آن را تا پايان امسال داده است. 

  البرز: سليمان رستميان مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
البرز گفت: ب��ا انجام برنامه ريزي هاي صورت گرفت��ه تعداد 400 واحد 
مسكوني با همكاري شركت عمران شهر جديد در يكي از بهتري مناطق 
شهر ساخته و در آينده تحويل ايثارگران مي شود.  وي افزود: با توجه به 
رشد روزافزون جمعيت ايثارگري در شهر جديد هشتگرد مقرر گرديد 
2هزار متر زمين در اين شهر جهت ايجاد مجموعه فرهنگي و اداري براي 

ايثارگران در اختيار بنياد قرار گيرد. 
  اصفهان: مرتضي ي��ادگاري مدير آبفا شهرس��تان مباركه گفت: در 
سال جاري 1۳ باب مخزن، 7 فقره چاه و 20 دستگاه فلومتر در پنج شهر 
كركوند، مباركه، زيباشهر، ديزيچه و طالخونچه مجهز به سيستم تله  متري 
شدند.  وي افزود: هم اكنون تمامي تأسيس��ات آبي در اين شهرستان تا 
شعاع 40 كيلومتري در مركز منطقه، از طريق سيستم تله متري به صورت 
آنالين مورد بررسي و كنترل قرار مي گيرد.  به گفته مدير آبفا شهرستان 
مباركه در سه ماهه اول سال گذشته 517 مورد حادثه در انشعابات آب در 
شهرستان مباركه صورت گرفت در حالي كه با راه اندازي سيستم تله متري 
در تأسيسات و منابع آبي در اين اين شهرستان اين رقم در مدت مشابه 

سال جاري به 410 مورد رسيد كه بيانگر كاهش 20درصدي مي باشد. 
  گلس�تان: مدير امور آب و فاضالب علي آباد كتول از انجام 2 هزار و 
۹7۶ آزمايش كلرسنجي آب در چهار ماهه اول سال جاري با هدف تأمين 
آب شرب سالم و بهداشتي براي مشتركين در شهر هاي علي آبادكتول و 
فاضل آباد خبر داد.  رضا سوخته سرايي گفت: شستشو 5 هزار متر خط 
انتقال و ۳ هزار و 500 متر شبكه توزيع آب با هدف بهبود وضعيت كيفي 
آب در شهرهاي علي آباد كتول و فاضل آباد از ديگر فعاليت هاي انجام شده 

در چهار ماهه اول سال جاري بوده است. 
   گيالن: مديركل گمرك بندر مرزي آستارا گفت: در چهار ماه نخست 
س��ال جاري ۳44 هزار و 8۹ تن كاال به ارزش 110 ميليون و ۶2۶ هزار 
و 414 دالر از طريق پايانه ريلي اين شهرس��تان به اقصي نقاط جهان 
صادرات، واردات و ترانزيت شده است.  رسول اميدي افزود: اين ميزان 
كاال از طريق ۳174 واگن جابه جا شده است، كه با توجه به تكميل نشدن 
راه آهن قطعه آستارا – رشت، براي جابه جايي كاالي مذكور از بارانداز 
ريلي از حمل و نقل تركيبي استفاده و كاالهاي مذكور با ۶۶78 دستگاه 

كاميون نيز جابه جا شده اند. 
  كهگيلويه و بويراحمد: سرهنگ اميرعباس آسمند مديركل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كهگيلويه و بويراحمد روزگذشته به 
مناسبت سالروز تأسيس سازمان ادبيات و تاريخ دفاع مقدس، از كتاب  
نمايش��نامه »وقتي توبره  انارهاي مرده به چشمه سور مي افتد« نوشته 
»عباسعلي روشنك« و كتاب نمايشنامه »روزي روزگاري همين كوچه 
پاييني« نوش��ته »رضا دانش پژوه« رونمايي كرد.  گفتني اس��ت؛ اين 
كتاب ها با حماي��ت اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان كهگيلويه و بويراحمد در سال ۹۹ چاپ و به بازار نشر عرضه شد. 

آغاز جشن هاي دهه واليت با حفظ 
پروتكل هاي بهداشتي در خراسان رضوي 

افتتاحيه سلسله جشن هاي دهه واليت و      خراسان رضوي
امامت و عيد غدير خراسان رضوي شنبه 
آينده در حرم مطهر رضوي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود. 
حجت االسالم سعيد آخوندي، دبير بنياد بين المللي غدير خراسان رضوي 
با اشاره به اينكه افتتاحيه سلسله جشن هاي دهه واليت و امامت و عيدغدير 
استان شنبه آينده در حرم مطهررضوي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
برگزار مي شود، گفت: برنامه هاي شعاري راه اندازي پنج كارناوال شادي با 
ماشين هاي سنگين و چندين كارناوال با ماشين هاي سبك و مداحي هاي 
س��يار در 110 نقطه از ش��هر مش��هد و 45 كاروان براي شهرس��تان ها 
برنامه ريزي شده است.  وي افزود: همچنين يك ميليون و 100 هزار پرس 
غذا با عنوان اطعام و احسان علوي در شب و روز عيد غدير پيش بيني شده 
است كه بيشتر در مناطق محروم و حاشيه شهر توزيع مي گردد.  دبير بنياد 
بين المللي غدير خراسان رضوي ادامه داد: شهر آرايي، چراغاني و آذين بندي 
ورودي شهرها، ميادين اصلي به ويژه مياديني كه به نام امير المؤمنين)ع( 
و همچنين تبليغ در بيلبوردهاي ش��هري از اقداماتي اس��ت كه در ابتدا 
و طول دهه برگزار مي شود.  حجت االس��الم آخوندي عنوان كرد: 110 
ايستگاه صلواتي توزيع بستني هاي پلمب شده و بهداشتي در ماشين هاي 
يخچال دار با نظارت و حضور اداره بهداشت برپا مي گردد.  وي برنامه هاي 
مناسبي پيش بيني شده را نيز مطرح كرد و گفت: اجراي ۶00 مراسم در 
مشهد مقدس و شهرستان ها در فضاي باز، ويژه برنامه كودك و نوجوان، 
دو مسابقه حفظ خطبه غدير و برداشت ها از خطبه غدير و چاپ 500 هزار 

نسخه خطبه غدير و انتشار آن برگزار مي شود.

 توزيع ۵00بسته معيشتي رزمايش 
كمك مؤمنانه در آران و بيدگل 

فرمانده سپاه آران و بيدگل از توزيع     كاشان
۵0 بسته معيشتي در مرحله اول گام 
دوم رزمايش سراسري كمك مؤمنانه در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حس��ين فخرل فرمانده س��پاه آران و بيدگل، با اشاره به آغاز 
گام دوم رزمايش كمك مؤمنانه در شهرستان آران و بيدگل همزمان با 
سراسر كشور گفت: شهرستان آران و بيدگل با توزيع 50 بسته معيشتي 
مرحله اول گام دوم رزمايش سراسري كمك مؤمنانه را از عيد قربان آغاز 
و تا عيدغدير آغاز مي كند.  وي با بيان اينكه 2۶1 قرباني در روز عيد سعيد 
قربان در شهرستان آران و بيدگل ذبح شد، افزود: اين قرباني ها از طرف 
حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت و مناطق استحفاظي حوزه هاي مقاومت 
بسيج ذبح شد و عوايد اين قرباني ها ميان نيازمندان شهرستان آران و 
بيدگل توزيع شد.  فرمانده سپاه شهرستان آران و بيدگل با بيان اينكه 
از تعداد اين قرباني ها 20 رأس آن به كميته امداد امام خميني)ره( اين 
شهرستان تعلق داشت، تصريح كرد: پنج نفر شتر، 11 رأس گاو و 125 
مرغ و خروس نيز به همين مناسب ذبح شده و عوايد آن ميان نيازمندان 
آران و بيدگلي توزيع شد.  فخرل از طبخ 10هزار غذاي گرم در مرحله اول 
گام دوم رزمايش سراسري كمك مؤمنانه در شهرستان آران و بيدگل 
خبرداد و گفت: در تالش هس��تيم تا با كمك خيران و هيئت مذهبي 
تعداد پرس هاي غذاي گرم افزايش پيدا كن��د كه اميدواريم تا 15هزار 
يا بيش��تر از آن افزايش پيدا كند.  وي با بيان اينك��ه گام دوم رزمايش 
سراسري كمك مؤمنانه در شهرس��تان آران و بيدگل در دو مرحله در 
ايام محرم و صفر نيز ادامه پيدا مي كند، تبيين كرد: در اين مراحل نيز 
مباحث مختلفي از جمله اعطاي جهيزيه به دختران با وضعيت خانوادگي 

بي بضاعت يا كم بضاعت اهدا مي شود. 

 ضدعفوني كردن كارخانه هاي زنجان 
به همت كارگران بسيجي در شيفت ايثار  

در ش�يفت ايثار، كارخانه هاي استان     زنجان
زنج�ان توس�ط كارگ�ران بس�يجي 

ضدعفوني مي شود.
يحيي احمدي رئيس بس��يج كارگري زنجان از اجراي شيفت ايثار در 
كارخانه هاي استان خبر داد و گفت: اين طرح به شكل كشوري برگزار 
مي شود و كارگران بس��يجي تمام كارخانه هاي اس��تان را ضدعفوني 
مي كنن��د.  وي با بيان اينكه در طرح بزرگ »ش��يف ايث��ار« كارگران 
بسيجي در ساعات غير از وقت اداري به صورت خودجوش كل محل كار 
خود را ضدعفوني و گندزدايي مي كنند، افزود: روز گذشته اين طرح به 
شكل كشوري در تمام كارخانه هاي كشور و همزمان در استان زنجان و 

در كارخانه هايي كه پايگاه بسيج كارگري دارند انجام گرفت. 
رئيس بس��يج كارگري اس��تان زنجان در ادامه گريزي به كمك هاي 
مؤمنانه زد و افزود: بس��يج كارگري در مرحله نخست چند هزار بسته 
ارزاق در بين نيازمندان توزيع كرد و قرار است منابع مرحله دوم از طريق 
ش��يفت ايثار كه كارگران در اين شيفت به شكل اضافه كار در كارخانه 
حضور دارند، تأمين شود و چند هزار بسته ارزاق ديگر در آينده نزديك 
در بين نيازمندان توزيع شود.  احمدي در پايان با اشاره به طرح »دست 
ياري گر« گفت: اين طرح شامل كارفرمايان مي شود و در اين طرح اين 
قشر چه از منابع اداراي و چه از دارايي هاي شخصي به طرح بزرگ كمك 
مؤمنانه كمك مي كنند و در آينده نزديك اين طرح نيز اجرايي خواهد 
شد.  وي در پايان خاطرنش��ان كرد: تمام اقشار بسيج و از جمله بسيج 
كارگري پس از شيوع ويروس كرونا در خط مقدم مبارزه با اين ويروس 
منحوس قرار دارند و خدمات ارزنده اي را ارائه كرده اند و تا زماني كه اين 

ويروس وجود داشته باشد بسيج در خط مقدم آن حضور دارد. 


