
 اجراي 9 پروژه  برقي در اسكو 
براي جلوگيري از خاموشي ها

مديريت برق شهرس�تان اسكو براي  آذربايجانشرقي
آمادگي عبور بدون عارضه از پيك بار 

سال 1400 اقدام به اجراي 9 پروژه  كرد. 
جعفر باقري مديريت برق شهرستان اسكو با اشاره به اينكه اين مديريت 
براي آمادگي براي عبور ب��دون عارضه از پيك بار س��ال 1400 اقدام به 
اجراي 9 پروژه کرده است،  گفت: افزايش ظرفيت پنج دستگاه ترانس فول 
بار پست هوايي، تعويض يك دستگاه پست هوايي پربار، احداث دو دستگاه 
پست هوايي جديد و ايجاد هفت مورد فيدر جديد از پست زميني از جمله  
اين اقدامات است.  وي تشريح کرد: افزايش ظرفيت ترانس فول بار پست 
هوايي هاي سروستان، فرهودي، معابر سربااليي سهند، جمالي و موسي لو 
به منظور پايداري شبكه، رفع افت ولتاژ و کاهش حوادث انجام شده است. 

 انعقاد قرارداد ساخت مسكن 80 درصد 
از زلزله زدگان سي سختي با بانك ها

اس�تاندار كهگيلويه و بويراحمد از  كهگيلويهوبويراحمد
انعق�اد ق�رارداد ۸0 درص�د از 

زلزله زدگان سي سختي با بانك ها خبرداد. 
حسين کالنتري استاندار کهگيلويه و بويراحمد در جلسه ستاد بازسازي شهر 
زلزله زده سي سخت گفت: ۲۵ خردادماه جاري پايان زمان براي عقد قرارداد و 
تعيين تكليف منازل زلزله زده سي سخت با بانك هاي عامل اعالم شده است.  
وي با بيان اينكه، مأموريت اصلي ما بازسازي منازل تخريب شده و تعمير منازل 
آسيب ديده ناشي از زلزله در شهر سي سخت و روستاهاي شهرستان دناست، 
افزود: بازسازي مناطق زلزله زده تعريف خاص خود را دارد و خانه هاي تعميري 
و بازسازي مشخص است و ما جوابگوي انتظارات غيرمنطقي نخواهيم بود.  
استاندار کهگيلويه و بويراحمد تأکيد کرد: همه تالش ها بر اين باشد که تا پايان 
تيرماه 1400 اين منازل آماده شوند.  کالنتري با بيان اينكه، تاکنون ۸0 درصد 
زلزله زدگان با بانك هاي عامل استان براي دريافت تسهيالت عقد قرار بسته اند، 
گفت: صاحبان منازل تخريب شده براي بازسازي با بانك ها عقد قرارداد کنند 
و در غير اين صورت از نظر بانك هاي عامل انصراف تلقي مي شود.  وي با بيان 
اينكه به دليل پيگيري صاحبان، کار بازسازي تعدادي از خانه ها تكميل شده 
است، افزود: همه شرايط آواربرداري، صدور پروانه، تأمين مصالح، عقد قرارداد 
براي دريافت تس��هيالت از بانك ها، کمك هاي بالع��وض و نظارت ناظرين 
فراهم شده است و تنها نياز به مشارکت جدي مردم دارد.  استاندار کهگيلويه 
و بويراحمد ادامه داد: براي تسريع در اجراي برنامه هاي احداثي و تعميراتي 
خانه هاي زلزله زده شهر سي سخت و روستاهاي شهرستان دنا تا پايان تيرماه 

امسال، نيازمند مشارکت جدي مردم اين منطقه هستيم.

مديركل ش�يالت  مازندران
مازندران از اجراي 
نخستين اسكله پشتيبان با مشاركت بخش 
خصوص�ي در غ�رب مازن�دران خب�رداد. 
حسن اسحاقي مديرکل ش��يالت مازندران با بيان 
اينكه اسكله پشتيباني الزمه توسعه طرح ماهيان 
قفس دريايي است و اينكه نخستين اسكله پشتيبان 
با مشارکت بخش خصوصي در غرب مازندران اجرا 
مي شود. گفت: پنج رسته مختلف صيد صيادي پره، 
ماهيان کيلكا، آبزي پروري، توليد گونه هاي سردابي 
و گرمابي و گونه هاي استراتژيك خاوياري و صنايع 
شيالتي از اهم فعاليت هاي شيالت مازندران است.   
وي افزود: شرايط اس��تان به گونه اي بوده که جاي 
جاي آن پايتخت گونه هاي مختل��ف ماهيان بوده 
به طوري که شرق استان پايتخت ماهيان گرمابي، 
جويبار مرک��ز توليد و پرورش ماهي��ان خاوياري و 
نوش��هر پايتخت قفس و پرورش ماه��ي در قفس 

دريايي است.  مديرکل ش��يالت مازندران پرورش 
ميگو را يكي از خال ه��اي موجود اس��تان نام برد و 
تصريح کرد: با توجه به شرايطي که ميانكاله و تشابه 
آن با منطقه گميشان گلستان به لحاظ جغرافيايي 

دارد؛ مي تواند محل مناسبي براي پرورش ميگو باشد 
و اميد است امسال اس��تارت اين گونه استراتژيك و 
با ارزش زده شود تا اشتغالزايي مناسبي نيز صورت 
گيرد.  اسحاقي، عضويت شيالت را در حوزه صادرات 

به عنوان عضو کميته تخصصي صادرات در بخش 
ش��وراي گفت وگو بخش خصوصي دول��ت و اتاق 
بازرگاني از اتفاق��ات خوب برش��مرد و ادامه داد: با 
توجه به اينكه اولويت کشور صادرات غير نفتي بوده 
سال گذشته بيش از 10 هزار تن انواع ماهي از جمله 
ماهيان خاوياري، سردابي، گرمابي و خوراك آبزيان 
و خاويار به ارزش 19/۵ ميليون دالر به کشورهاي 
عربي، اروپايي و cis صادرات داشتيم که رقم قابل 
توجهي است.  وي با اش��اره به فعاليت در دو رسته 
ماهيان پره و کيلكا گف��ت: در بخش صيد ماهيان 
استخواني کاهش۲۷ درصدي را شاهد بوديم و در 
حوزه کيلكا به رغم کاهش ۲۸درصدي از نظر ارزش 
اقتصادي با رشد پنج درصدي مواجه بوديم.  مديرکل 
شيالت مازندران قفس هاي دريايي را از مزيت هاي 
غرب استان برشمرد و گفت: اين گونه بسيار بازارپسند 
بوده و کيفيت بااليي دارد و نقاطي به عنوان کلني و 

مزرعه در قفس در دريا مشخص شده است.
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پيشرفت 70 درصدي ساخت تقاطع غيرهمسطح شهيد سليماني اردبيل 
شهردار اردبيل  اردبيل
از پيش���رفت 
70درصدي تقاطع غيرهمسطح شهيد حاج قاسم 
سليماني در اين شهر كه در حال اجراست خبرداد. 
حميد لطف اللهيان ش��هردار اردبيل در جريان 
بازديد از روند احداث تقاطع غيرهمسطح شهيد 
حاج قاسم سليماني در اردبيل گفت: اين پل هم 
اکنون با پيشرفت ۷0 درصد در حال انجام است.  
وي به تردد راحت گردشگران و مسافران ورودي 

از سمت آستارا و کاهش ترافيك ميدان فاطميون با احداث اين پل اشاره کرد و افزود: با اجرايي شدن اين پل 
تا پايان شهريور ماه از بار ترافيك اين مسير کاسته شده و تردد راحت شهروندان را در اين ورودي شهر شاهد 
باشيم.  شهردار اردبيل تصريح کرد: قرارگاه خاتم االنبيا با تكيه بر توان مالي و همچنين استفاده از تجربيات 
کارشناسان و مهندسان نسبت به طراحي و اجراي اين پل با سرعت بسيار مناسب اقدامات مطلوبي را 
انجام داده و ما نيز به دقت احداث اين پل را رصد مي کنيم.  لطف اللهيان گفت: همزمان با احداث تقاطع 

غيرهمسطح شهيد حاج قاسم سليماني، سه تقاطع ديگر نيز در شهر اردبيل در حال احداث است.

افزوده شدن ۲ پژوهشكده به دانشگاه علوم پزشكي يزد
پژوهش�كده هاي  يزد
دانش�گاه عل�وم 
پزشكي يزد به سه پژوهشكده افزايش خواهد يافت. 
دکتر فريد نجفي معاون تحقيقات و فناوري وزارت 
بهداشت که به يزد سفر کرده بود در جمع اعضاي 
هيئت علمي کارآفرينان، مديران شرکت هاي دانش 
بنيان و شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي يزد 
گفت: در اين دانشگاه، زير ساخت هاي پژوهشي و 
فناورانه و حضور محققان برجسته را شاهد بودم. و 

حتي بايد اعالم کنم در برخي حيطه ها، از جمله ناباروري، دانشگاه علوم پزشكي يزد از زمان تاسيس در کشور 
پيشرو است.  وي با اشاره به فعاليت يك پژوهشكده در دانشگاه علوم پزشكي يزد افزود: با توجه به ظرفيت موجود 
در اين دانشگاه، دو پژوهشكده به مجموع پژوهشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد افزوده خواهد شد.  نجفي 
به تأليف مجالت در دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه علوم پزشكي يزد بيشترين مجالت در حوزه علوم 
پزشكي در کشور را تأليف کرده است.  معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت گفت: تاسيس مرکز کارآزمايي 

باليني در استان يزد پيشنهاد داده شد تا اين استان بتواند منطقه جنوب شرق در کشور را پوشش دهد.

خط توليد مودم بومي در البرز راه اندازي شد 
رئي�س اوقاف و  البرز
امور خيريه كشور 
در آيين بهره برداري از خط توليد مودم بومي 
كشور از راه اندازي خط توليد موبايل بومي در 
باغ موقوفه عقيق در اس�تان الب�رز خبرداد. 
حجت االس��الم و المس��لمين س��يدمهدي 
خاموش��ي، رئيس اوقاف و امور خيريه کشور، 
در آيين بهره برداري از خط توليد مودم بومي 
کش��ور با ن��ام صااي��ران )TD- FD( که در 

مجتمع فرهنگي تفريحي ليستر کرج برگزار شد، گفت: انتظار مي رود بنا بر فرامين رهبر انقالب در 
بيانيه گام دوم از فرصت هاي مادي کشور در راستاي توسعه و آباداني بهره ببريم.  وي با اشاره به اينكه 
در حال حاضر در سراسر کشور ۳۵ شرکت دانش بنيان در حال شكل گيري است، افزود: در راستاي 
حمايت از دانش  بنيان ها و توليدات بومي در آينده نزديك نيز توليد موبايل بومي در باغ عقيق موقوفه 
راه اندازي خواهد شد.  رئيس اوقاف و امور خيريه کشور با اشاره به ظرفيت هاي باالي دانش بنيان ها 
ادامه داد: بايد تالش کنيم تا نيازهاي کشور که توسط شرکت هاي دانش بنيان تأمين مي شود از خارج 

وارد نكنيم و توليدات بومي توسعه پيدا کنند. 

آغاز عمليات ساخت »تصفيه خانه مركزي آب« رفسنجان 
عمليات ساخت  كرمان
ن�ه  تصفيه خا
مركزي آب ش�هر رفس�نجان با مشاركت 
ش�ركت ملي صنايع مس ايران آغاز ش�د. 
حس��ين چرخ انداز مديرعامل ش��رکت آبفاي 
رفسنجان در مراسم احداث تصفيه خانه مرکزي 
آب اين شهرس��تان گف��ت: عملي��ات اجرايي 
تصفيه خانه آب شرب با ظرفيت روزانه ۸0 هزار 
مترمكعب و اعتباري بالغ بر 1۷0 ميليارد تومان 
از سوي شرکت ملي صنايع مس ايران آغاز شده و طبق تعهد پيمانكار، 1۸ ماهه بايد اين تصفيه خانه ساخته 
و به بهره برداري برسد.  وي تصريح کرد: با احداث اين تصفيه خانه ان شاءاهلل آبي عاري از فلزات سنگين به 
دست مردم رفسنجان مي رسد.  مجيد فصيحي هرندي فرماندار شهرستان رفسنجان نيز گفت: در ادامه 
مسئوليت هاي اجتماعي مس، شاهد پروژه عام المنفعه احدث تصفيه خانه آب شرب رفسنجان هستيم 
که توانايي تصفيه 900 ليتر در ثانيه و ۸0 هزار مترمكعب آب در روز را دارد.  حجت االسالم حسين جاللي 
نماينده مردم رفسنجان و انار نيز گفت: خدا را شاکريم پس از مدت ها انتظار مردم رفسنجان اين تصفيه خانه 

تعيين تكليف شده و پس از اتمام پروژه آب شرب سالم به دست مردم خواهد رسيد.

 پرديس تئاتر شيراز تا پايان تابستان 
افتتاح مي شود

 صادرات 170 ميليون دالري 
آبزيان دريايي از هرمزگان

ش����هردار  فارس
 1 1 من��طق�ه
شيراز، وعده داد كه تا پايان تابستان امسال، 
بزرگ ترين پرديس تئاتر جنوب كش�ور در 
ش�ود.  بهره ب�رداري  آم�اده  ش�يراز 
حميد برزگر شهردار منطقه 11 شيراز در حاشيه 
بازديد از پروژه هاي عمراني و فرهنگي اين منطقه 
گفت: پروژه تئات��ر پرديس يك��ي از پروژه هاي 
شاخص اين منطقه است که در زميني به مساحت 
يك هكتار واقع در بلوار نصر در حال احداث است.  
وي با بيان اينكه فاز نخست اين پروژه با ۳۷0 متر 
مربع زير نظر کارشناسان برتر در حوزه ساخت و 
طراحي سالن هاي تئاتر در حال اجراست، افزود: 
اين پرديس تئاتر داراي 1۵00 متر مربع فضاي 
پشتيبان است که در سه سالن با ظرفيت ۸0 تا 
۲۵0 نفر در حال احداث اس��ت.  شهردار منطقه 
11 شيراز همچنين با بيان اينكه يك ويژگي مهم 
در ساخت اين پروژه محروميت زدايي اين منطقه 
بوده است، تصريح کرد: براي اولين بار شهرداري در 
حوزه جنوب شهري اقدام به ساخت چنين پروژه 
بزرگ فرهنگي کرده و باتوج��ه به اينكه وظيفه 

شهرداري محروميت زدايي است، وجود اينگونه 
پروژه ها ايجاد ارزش افزوده براي امالك اين محل 
ايجاد مي کند.  برزگر افزود: احداث دو بوستان در 
محور رودخانه هرکدام به طول چهارکيلومتر به 
همراه فضاي پياده راه و مس��ير دوچرخه سواري 
نيز در اين منطقه در حال س��اخت اس��ت.  وي 
تصريح کرد: فاز سوم ساماندهي حاشيه رودخانه، 
احداث پ��ارك ورزش هاي تخصص��ي و دومين 
زمين اسكيت استاندارد شهر ش��يراز و ساخت 
زمين فوتبال س��احلي و تنيس خاک��ي و ايجاد 
هشت کيلومتر مسير دوچرخه س��واري از ديگر 
فضاهايي است که در کنار مسير رودخانه در حال 
ساخت است.  شهردار منطقه 11 شيراز تأکيد کرد: 
همه پروژه هاي اجرايي در اين منطقه در راستاي 
ايجاد پروژه هاي انسان محور است که با ساخت 
هفت پارك محلي، تئاتر پرديس و ساخت زورخانه 
شهداي پودنك و ساير پروژه ها اين مهم نمود پيدا 
خواهد کرد.  برزگر همچنين در بازديد از زورخانه 
شهداي پودنك تصريح کرد: پروژه زورخانه شهداي 
پودنك اولين زورخانه استاندار شهر شيراز است که 

در محله پودنك در حال اجراست.

هرمزگان مديركل شيالت 
استان هرمزگان 
از صادرات 170ميلي�ون دالري انواع آبزيان 
دريايي و پرورش�ي اين اس�تان به خارج از 

كشور خبرداد. 
عبدالرس��ول دريايي مديرکل ش��يالت استان 
هرمزگان گفت: در آب هاي خليج فارس و درياي 
عمان گونه هاي بس��ياري از آبزيان به ويژه ماهي 
و ميگو وجود دارد که نيازمن��د تكثير و پرورش 
آنهاس��ت.  وي با بيان اينكه صنعت ش��يالت در 
هرمزگان قدمت هزار ساله دارد، افزود: از دير باز 
مردم در هرمزگان به صيد و صيادي مشغول بودند 
و امروز نياز به فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي به 
منظور مدرن شدن دارد.  مديرکل شيالت استان 
با بيان اينكه بيشترين تنوع آبزيان در خليج فارس 
و درياي عمان در عمق يك متر تا 100 متر وجود 
دارد، خاطر نشان کرد: هرمزگان به دليل طول مرز 
آبي، صيادي و تنوع آبزيان و عمق مناسب خليج 
فارس ب��راي صيد و صيادي از توج��ه ويژه اي در 
امر شيالت برخوردار است.  دريايي با بيان اينكه 
هرمزگان در پرورش ميگ��و در دنيا مقام يازدهم 

و در باز سازي ذخاير رتبه دوازدهم کشور را دارد، 
افزود: استان هرمزگان به دليل شرايط جغرافيايي 
و آب و هوايي از ش��رايط بهتري ب��راي پرورش 
آبزيان برخوردار اس��ت چنانچه در اين اس��تان 
در حوزه هاي تحقيقاتي، آموزش��ي و توسعه اي 
شيالت و آبزي پروري به درس��تي فعال شود به 
راحتي مي تواند ۲ تا ۳ ميليارد درآمد ارزي داشته 
باش��د.  وي ادامه داد: سال گذشته 1۷0 ميليون 
دالر آبزيان که بيشتر آن را ماهيان حرام گوشت 
مانند يال اسبي تشكيل مي دادند از استان صادر 
شده است.  مديرکل شيالت استان، بوشهر گفت: 
هرمزگان در صيد و صيادي با ۳1۳ هزار تن صيد، 
صادرات آبزيان، تكثير ميگو و آبزي پروري دريايي 
)پرورش ميگو و ماهي در قفس( در کشور رتبه اول 
را دارد.  مديرکل شيالت استان هرمزگان با اشاره 
به گرفتن مجوز دو مرکز نگهداري مولد ميگو در 
استان، گفت: يكي از اين مراکز با ظرفيت نگهداري 
40 هزار مولد در حال انجام اقدامات الزم به منظور 
راه اندازي اس��ت که بايد گفت در حال حاضر به 
۲00 تا ۳00 هزار مولد ميگو براي استان و ساير 

استان هاي پرورش دهنده ميگو نياز است.

 جذب 15 هزار ميليارد ريال اعتبار 
براي اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي

و  مديري�ت  س�ازمان  رئي�س  چهارمحالوبختياري
برنامه ريزي چهارمحال و بختياري 
از جذب 1۵هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح هاي اقتصاد 

مقاومتي در اين استان خبرداد. 
علي شهريارپور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري 
گفت: طرح هاي مصوب اقتصاد مقاومتي اين استان در سال هاي گذشته 
و امس��ال ۳4 مورد اس��ت و نياز اعتباري براي اجراي اين طرح ها 4۵ هزار 
ميليارد ريال است که تاکنون 1۵ هزار ميليارد ريال آن مصوب و جذب شده 
است.  وي تصريح کرد: تأمين و انتقال آب در 1۵ هزار هكتار زمين، تكميل 
کلينيك بيماران خاص، راه اندازي ۲۸ واحد صنعتي راکد، توسعه کشت هاي 
گلخانه اي و توسعه باغات در سطح يك هزار و 44 هكتار از مهم ترين طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي در چهارمحال و بختياري به شمار مي رود.  رئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري يادآور شد: براي اجراي ۲۸ 
طرح جهش توليد اس��تان ۲ هزار و 1۶0 ميليارد ريال از اعتبارات دولتي 
پيش بيني شده که تاکنون يك هزار و ۲0 ميليارد ريال آن تخصيص يافته 
است.  شهريارپور گفت: اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد 
استان ش��رايط خوبي در طرح هاي زيرس��اختي مانند راه آهن، جاده ها، 
شهرك ها و ناحيه هاي صنعتي، کشاورزي و حوزه هاي ديگر ايجاد کرده است.  
وي افزود: در سال هاي اخير سه رويكرد کلي شامل ايجاد اشتغال، رشد توليد 

و بهبود رفاه نسبي براي توسعه استان در دستور کار قرار گرفته است.

 اردبيل خروج گندم هايش را
 از استان ممنوع كرد

چند سالي مي شود كه بحث تغيير كشت در استان هايي كه كشاورزي 
قطب اول توليدات آنها به شمار مي آيد، مطرح است. تغيير كشت يعني از 
چرخه خارج كردن گياهان و درختان آب بر و جايگزين كردن محصوالتي 
كه مي شود با آب كم آنها را توليد كرد. هر چند اين بحث برروي كاغذ 
بيش از زمين هاي زراعي با استقبال مواجه شده اما برخي استان ها آن 
را عملياتي كرده و قبل از هر چيز به فكر حفظ منابع آبي خود و باال بردن 
بهره وري از زمين هاي كشاورزي هس�تند. از كم آبي در اردبيل همين 
بس كه در س�ال جاري و براس�اس برآوردهاي كارشناسي پيش بيني 
مي ش�ود كه توليد گندم در اين اس�تان به علت بروز خشكسالي كم 
سابقه حدود 1۵0 هزار تن كاهش يابد. به همين خاطر مسئوالن اردبيل 
تصميم گرفتند تا از خروج گندم از محدوده استان جلوگيري كنند كه 
قطعًا بدون صدور مجوز خروج گندم از اين منطقه ممنوع خواهد بود. 

    
اردبيل در توليد 1۲ محصول کش��اورزي مهم مرتب��ط با امنيت غذايي 
مردم رتبه زير هفت کشوري را دارد. اين اس��تان در توليد عسل، گندم، 
گوشت قرمز و سفيد، تخم مرغ نطفه دار، کلزا، پنبه، سيب زميني، عدس، 
بادام زميني، سير، ذرت، چغندر قند و سويا حايز رتبه هاي بسيار خوبي 
است. اردبيل به عنوان قطب توليدات کشاورزي کشور کمي بيش از يك 
درصد اراضي کشاورزي ايران را در اختيار دارد اما در اين مساحت کم، بالغ 

بر چهار درصد محصوالت کشاورزي کشور توليد مي شود. 
با اينكه اردبيل به عنوان يكي از قطب هاي کشاورزي ايران به شمار مي آيد 
اما موضوع آب در اين استان با چالش هايي همراه است. اين استان عالوه بر 
کشاورزي در تأمين آب آشاميدني نيز با مشكالتي مواجه بوده و ضروري 
است تا اقدام اساسي در اين زمينه صورت گيرد.  دو سال پيش اعالم شده 
بود که در صورت اصالح نشدن مديريت آب و نحوه تأمين آن در ۲0 سال 
آينده جيره بندي در اين منطق��ه دور از ذهن نخواهد بود. اما حاال رئيس 
سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل از رونق توليد محصوالت کم آب بر و 

متنوع در دشت اردبيل خبر مي دهد. 
خليل نيكشاد با بيان اينكه، با توجه به شرايط خشكسالي، تغييرات اقليمي 
و کاهش بارندگي ها به جاي کاشت محصوالت پر آب بر، تصميم گرفتيم تا 
کشاورزان را ترغيب به کشت محصوالت کم آب بر در دشت اردبيل کنيم، 
مي گويد: »اين محصوالت با بازدهي بيشتر و بازار مناسب قابليت آن را دارند 
که توان اقتصادي کشاورزان را افزايش داده و به نوعي متناسب با فروش اين 

محصوالت ارزش افزوده بيشتري نصيب کشاورزان شود.«
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل از توسعه سامانه آبياري هاي 
نوين در دش��ت اردبيل خبرداده و تصريح مي کند: »راندمان آبياري در 
دشت اردبيل با اجراي طرح هاي جديد به شدت افزايش يافته به گونه اي 
که با اجراي طرح آبياري تيپ و قطره اي راندمان توليد محصوالت ۸0 تا 
90 درصد افزايش يافته است.« نيكش��اد به موضوع زراعي و تنوع کشت 
محصوالت به ويژه غالت دانه ريز در دشت اردبيل اشاره کرده و مي افزايد: 
»کارشناس��ان جهاد کش��اورزي با برگزاري کالس هاي آموزشي براي 
کشاورزان سعي مي کنند تا آنها را ترغيب به کشت اين محصوالت با ارزش 
افزوده بيشتر کنند که در دشت اردبيل عمده کشت اين محصوالت رونق 
مضاعفي پيدا کرده است.« وي از تنوع کشت غالت دانه ريز به تعداد هشت 
تا 10 نوع محصول در دشت اردبيل را مدنظر قرار داده و خاطرنشان مي کند: 
»از جمله اين محصوالت مي توان به چغندر قند، گلرنگ، کلزا، ماش، علوفه، 
لوبيا و همچنين حبوبات ديگر اشاره کرد که کشاورزان ترغيب و تشويق به 
توليد اين محصوالت در دشت اردبيل شده اند. با توجه به کم ريسك بودن 
توليد اين محصوالت و کنترل امراض احتمالي، کشاورزان استقبال خوبي 

را از توليد اين محصوالت انجام دادند.«
   خروج گندم از اردبيل ممنوع

در سال جاري و براساس برآوردهاي کارشناسي پيش بيني مي شود که 
توليد گندم در اين استان به علت بروز خشكسالي کم سابقه حدود 1۵0 
هزار تن کاهش يابد.  معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي 
استان اردبيل مي گويد: »همه شهرستان هاي استان اردبيل دچار تنش 
کاهش بارندگي، افزايش دما، وزش کم سابقه و مداوم باد گرم موسوم به 
گرميج و در نتيجه بروز شرايط خشكسالي شديد در سال زراعي جاري بوده 
است.« احمد شهريار با اشاره به کاهش بارندگي در همه شهرستان هاي 
استان اردبيل که بين 1۸ تا 9۳ درصد نسبت به ميانگين بلند مدت پايين 
آمده است، بيشترين ميزان کاهش بارندگي را مربوط به شهرستان نمين و 
بيشترين عمق خسارت مزارع ديم را مربوط به شهرستان گرمي و بيله سوار 
اعالم مي کند.  به گفته اين مسئول، کشت ديم و توليد محصوالت زراعي در 
اين استان به بارش زمستاني و بهاري بسيار وابسته است و با کاهش بارندگي 
در سال زراعي جاري همه زراعت ديم در استان آسيب ديده و در برخي 

مناطق استان اين آسيب و خسارت خيلي شديد بوده است. 
وي با اشاره به کشت گندم ديم در ۲4۸ هزار هكتار از اراضي زراعي استان 
اردبيل به عنوان بيشترين سطح زير کشت محصول در اين استان مي گويد: 
»شدت خسارت و آسيب خشكس��الي و کاهش بارندگي در مزارع ديم 
شهرستان بيله سوار و گرمي بيشتر است. با شرايط فعلي پيش بيني مي شود 

که امسال 440 هزار تن گندم در استان اردبيل توليد شود.«
با توجه به صحبت هاي مع��اون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد 
کشاورزي استان اردبيل، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان نيز به آغاز 
برداشت گندم در مزارع شمال استان اشاره کرده و مي گويد: »تاکنون بيش 
از 1۸ هزار تن محصول گندم در شمال استان در 44 مرکز خريد داير شده، 
خريداري و ذخيره سازي شده و با توجه به شرايط خشكسالي مسئوالن 
استاني تصميم گرفتند تا از خروج گندم از محدوده استان جلوگيري کنند 
که قطعاً بدون صدور مجوز خروج گندم از محدوده استان ممنوع خواهد 
بود.« نيكشاد تأکيد مي کند: »کشاورزاني که اقدام به انبار اين محصول 
کنند بايد اطالعات خود را در سامانه جامع انبار ثبت کنند تا کاالي آنها به 

عنوان کاالي قاچاق محسوب نشود.«

 حمايت بنياد بركت از سوخت بران و كولبران
 با ايجاد ۲1 هزار شغل

در حالي که مدت هاست بحث حمايت ويژه از اقشار خاص و آسيب پذير 
جامعه به خصوص سوخت بران و کولبران مطرح است و از سوي افراد و 
گروه هاي مختلف بيان مي شود، اما معدود نهادهايي را مي توان سراغ 
گرفت که به ش��كل عملي و واقعي به اين ح��وزه ورود کرده و درصدد 
توانمندسازي اقشار آسيب پذير س��اکن در مناطق محروم برآمده اند. 
بنياد برکت س��تاد اجرايي فرمان به عنوان نهادي خدمت رس��ان که 
محروميت زدايي، توانمندس��ازي اقتصادي، ارتقاي س��طح زندگي و 
برقراري عدال��ت اجتماعي از طريق ايجاد فرصت هاي کس��ب و کار را 
در سرلوحه فعاليت هايش قرار داده اس��ت، در طول سال هاي گذشته 
اقدامات عيني و درخور توجهي را در راستاي حمايت از اقشار خاص و 

آسيب پذير عملياتي کرده است. 
بنياد برکت ستاد اجرايي فرمان امام امسال نيز همچون سنوات گذشته، 
برنامه ه��اي مفصلي را در جه��ت ايجاد اش��تغال براي اقش��ار محروم و 
آسيب پذير کشور از جمله سوخت بران، کولبران، زنان سرپرست خانوار، 
خانواده زندانيان، معلولين و خانواده هاي داراي معلول، سربازان و خانواده 
کودکان بازمانده از تحصيل تدارك ديده و پيش بيني کرده است.  به گفته 
مديرعامل بنياد برکت، اين بنياد براي سال جاري ايجاد ۲1 هزار شغل را 
براي سوخت بران و کولبران در استان هاي مرزي در دستور کار خود قرار 
داده است.  اميرحسين مدني گفت: براي سال 1400 راه اندازي ۵ هزار طرح 
اش��تغالزايي اجتماع محور براي کولبران و ۲ هزار طرح براي سوخت بران 
پيش بيني ش��ده اس��ت که به ترتيب باعث ايجاد 1۵ هزار و ۶ هزار و در 

مجموع، ۲1 هزار فرصت شغلي براي اين اقشار آسيب پذير مي شود. 
مديرعامل بنياد برکت تصريح کرد: 9 هزار و 4۵0 ميليارد ريال حجم 
کل اعتبار پيش بيني شده براي راه اندازي و عملياتي کردن ۷ هزار طرح 

اشتغا لزايي اجتماع محور ويژه سوخت بران و کولبران است. 
وي خاطرنشان کرد: آبزي پروري، مشاغل دانش بنيان، پرورش بوقلمون، 
نوشت افزار، محصوالت گلخانه اي، توليد قارچ و پرورش گياهان دارويي 
رسته هاي شغلي اولويت دار براي سوخت بران و کولبران در سال جاري 
هستند.  مدني درباره فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد برکت براي کولبران 
در سال گذش��ته توضيح داد: بنياد برکت در سال 99 اقدام به ايجاد ۳ 
هزار و ۵00 طرح اشتغالزايي اجتماع محور براي کولبران کرد که ايجاد 

نزديك به 11 هزار فرصت شغلي را به دنبال داشت. 
مديرعامل بنياد برکت از راه اندازي 1۵ هزار شغل جديد براي کولبران 
استان  هاي مرزي غربي کشور خبرداد و گفت: امسال نيز همانند سال 
گذش��ته ورودي جدي به حوزه اش��تغالزايي براي کولبران سه استان 
مرزي کردس��تان، کرمانش��اه و آذربايجان غربي خواهيم داشت و 14 
شهرستان اين سه استان زير پوش��ش فعاليت هاي بنياد قرار خواهند 
گرفت.  وي با اشاره به حساسيت جامعه و اهميت فراهم کردن شرايط 
بهتر زندگي براي سوخت بران يادآور شد: در همين راستا، ايجاد ۲ هزار 
طرح اشتغالزايي اجتماع محور براي سوخت بران استان هاي مرزي در 
نظر گرفته شده که ايجاد ۶ هزار فرصت ش��غلي را براي آنها به دنبال 
خواهد داشت.  مدني تأکيد کرد: مجريان و تسهيل گران بنياد امسال نيز 
سوخت بران و کولبران را در روستاها و مبادي ورودي استان هاي مرزي 
کشور شناسايي و پس از اهليت سنجي، آموزش و تكميل فرآيند ثبت 

نام، براي دريافت تسهيالت به بانك عامل معرفي مي کنند. 

راه اندازي فاز نخست منطقه ويژه 
ميرجاوه در نيمه اول امسال

فاز نخست منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه در شش ماهه اول 
سال راه اندازي و سايت ۳1 هكتاري اين منطقه كه متصل به 

مرز است نيز در اسرع وقت فعال مي شود. 
ايرنا ماندانا زنگنه معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار سيستان و 
بلوچستان در نشست بررسي و راه اندازي فاز اول منطقه ويژه اقتصادي 
ميرجاوه گفت: راه اندازي منطقه اقتصادي ميرجاوه به عنوان موقعيت 
اس��تراتژيك و حس��اس يك تكليف و وظيف��ه براي همه مس��ئوالن 
دست اندرکار اس��ت.  وي افزود: فعاليت منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه 
عالوه بر اشتغالزايي، رونق صادرات و حتي پويايي اقتصاد کشور را به دنبال 
دارد و با دارا بودن ظرفيت هاي سرمايه گذاري بي نظير مي تواند زمينه 
جذب سرمايه گذاران خارجي را نيز ايجاد کند.  معاون هماهنگي امور 
اقتصادي استاندار سيستان و بلوچستان تصريح کرد: با توجه به سفر دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد کشور در روزهاي آينده به سيستان و بلوچستان 
انتظار مي رود دستگاه هاي مربوطه سايت ۳1 هكتاري فاز اول اين منطقه 

را فعال کنند و در اين راستا هيچگونه تعلل و بهانه اي پذيرفتني نيست.

 كاهش ۳1 درصدي 
حجم آب سدهاي لرستان 

مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان از كاهش ۳1درصدي 
حجم آب مخزن سدهاي اين استان خبرداد. 

داريوش حسن نژاد مديرعامل شرکت آب منطقه اي لرستان با اشاره 
به کاهش ۳1درصدی حجم آب های  مخازن سدهاي لرستان گفت: 
در حال حاضر حجم کل مخزن سدهاي »مروك«، »ايوشان«، »تنگ 
هاله«، »خان آباد«، »کزنار« و »حوضيان« ۲09 ميليون متر مكعب 
است.  وي با بيان اينكه هم اکنون ۵۵ درصد مخازن سدهاي لرستان پر 
است، افزود: حجم آب موجود در پشت سدهاي استان 1۶۷ ميليون متر 
مكعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳1 درصد 
کاهش را نشان مي دهد.  مديرعامل شرکت آب منطقه اي لرستان ادامه 
داد: هم اکنون مجموع آب ورودي شش سد استان 1/۳ متر مكعب در 
ثانيه است، همچنين خروجي س��دهاي لرستان نيز ۵ متر مكعب بر 
ثانيه گزارش شده است.  حسن نژاد تأکيد کرد: انتظار داريم براي اينكه 
کشاورزان دچار خسارت نگردند، الگوي کشت را رعايت کنند و از کشت 

گياهان آب دوست نظير برنج و سيب زميني خودداري کنند.

 طرح آبخيزداري 
در روستاي نيسيان اردستان كلنگ زني شد 
با حضور مع�اون وزي�ر جهاد كش�اورزي و رئيس س�ازمان 
جنگل ها و مراتع كشور طرح آبخيزداري در روستاي نيسيان 

اردستان آغاز شد. 
مس��عود منصور معاون وزير جهاد کشاورزي عصر روزگذشته در 
مراسم کلنگ زني طرح آبخيزداري روستاي نيسيان، گفت: حوزه 
آبخيز نيسيان با مس��احتي بالغ بر يك هزار و ۵1 هكتار مشتمل 
بر س��ه زير حوزه اس��ت.  وي افزود: اين طرح تا پايان شهريور به 
بهره برداري مي رسد و با اجراي آن 11 مزرعه، دو روستا، 11رشته 
قنات و ۳00 هكتار سطح زير کشت از اثرات اين طرح برخوردار 
خواهند شد.  رئيس سازمان جنگل ها و مراتع کشور خاطرنشان 
کرد: در روستاهاي »بغم« و »سفيده« شهرستان اردستان نيز به 
درخواست فرماندار اردستان عمليات آبخيزداري پس از تكميل 
مطالعات اجرايي خواهد شد.  فرماندار اردستان نيز در اين مراسم 
گفت: اقتصاد اول منطقه بخش کش��اورزي اس��ت و حيات اين 

شهرستان به آب وابسته است.
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