
 ظرفيت صنايع تبديلي اردبيل
 4 برابر افزايش يافت 

اس�تاندار اردبيل از افزايش 4 برابري      اردبيل
ظرفي�ت صناي�ع تبديلي اس�تان در 

هشت سال اخير خبرداد.
اكبر بهنام جو اس��تاندار اردبيل گفت: در حالي كه هش��ت سال پيش 
ظرفيت صنايع تبديلي اس��تان اردبيل ۵۸۰ هزار تن بوده، هم اكنون 
اين ظرفيت به 2 ميليون تن افزايش يافته است.  وي به چهار برابر شدن 
ظرفيت صنايع تبديلي استان اردبيل اشاره كرد و افزود: در همه بخش ها 
به ويژه محصوالت باغي و زراعي، صنايع تبديلي و فرآوري مناس��بي را 
در شهرهاي مختلف استان شاهد هستيم و به تناسب آن سردخانه ها و 
انبارهاي فني نيز براي نگهداري محصوالت شكل گرفته است.  استاندار 
اردبيل به توسعه صنايع تبديلي در بخش گياهان دارويي اشاره كرد و 
گفت: با ظرفيت 2۰ هزار تن س��ه كارخانه بزرگ در اين زمينه در حال 
احداث است كه كارخانه بزرگ فارم پارسيان فاز به فاز در مرحله تكميل 
و بهره برداري است.  بهنام جو تصريح كرد: اميدواريم در سال جاري سه 
فاز كارخانه توليد داروهاي گياهي و ش��يميايي اميد فارم پارسيان به 
بهره برداري برسد تا زمينه اشتغال 2 هزار نفر در اين مجموعه توليدي 
فراهم  آيد.  وي به تدارك زيرساخت ها در ش��هرك صنعتي شماره دو 
اردبيل براي حضور سرمايه گذاران اشاره كرد و ادامه داد: طرح توسعه اين 
شهرك نيز در حال انجام است و انتظار مي رود در نيمه اول امسال بخش 

عظيمي از فاز جديد اين شهرك آماده واگذاري به متقاضيان شود.

مدير حفظ نباتات      مازندران
س�ازمان جه�اد 
كشاورزي مازندران از آغاز مبارزه شيميايي با 
آفت بالش�ك مركبات در مازندران خبرداد. 
عبدالرحمن زاغي مدير حفظ نباتات سازمان جهاد 
كشاورزي مازندران درباره كنترل آفات و بيماري هاي 
رايج مركبات براي تعيين زمان مبارزه در نوبت اول، 
گفت: زمان مناسب مبارزه شيميايي با آفت بالشك 
مركبات براي شهرهاي ش��رق و مركزي استان از 
2۰خرداد و براي شهرهاي غرب استان از 2۵ خرداد 
امسال به مدت ۳ هفته از تاريخ شروع مبارزه است.  
وي با اشاره به اينكه ميزان مصرف روغن امولسيون 
شونده با حش��ره كش و كنه كش توصيه شده، ۳ تا 
۵ ليتر در يك هزار ليتر آب توصيه مي شود، افزود: 
در صورت افزايش درجه حرارت هوا به بيش از ۳۳ 
درجه سانتيگراد، از مصرف روغن امولسيون شونده 
خودداري شود.  مدير حفظ نباتات سازمان جهاد 

كشاورزي مازندران تصريح كرد: حشره كش هاي 
توصيه شده براي مبارزه، آپالود و آدميرال به ميزان 
۰/۵ تا ۰/7۵ ليتر، استامي پرايد ۰/۵ كيلو، دورسبان 
2 ليتر، ديازينون 1/۵ تا 2 ليتر، ماالتيون 2 تا 2/۵ 

ليتر و اتيون 1/۵ تا 2 ليتر در يك هزار ليتر آب و در 
باغ هاي مركبات آلوده به كنه قرمز از كنه كش هاي 
توصيه شده، انويدور ۰/۳۵ ليتر، نيسورون و نئورون 
يك ليتر در يك هزار ليتر آب استفاده شود.  زاغي به 

باغداران توصيه كرد قبل از مبارزه با آفات و عوامل 
بيماري زا با ارائه نمونه از باغ به كارشناس��ان حفظ 
نباتات مراكز، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها 
يا كلينيك هاي گياه پزش��كي مراجعه و براساس 
توصيه هاي كارشناسي و نسخه گياه پزشكي صادره 
نسبت به تهيه سموم از فروشگاه هاي مجاز و معتبر 
اقدام كنند.  وي با بيان اينكه در باغات آلوده به كنه 
قرمز مركبات، اس��تفاده از كنه كش ه��اي همراه 
با حشره كش ها بالمانع اس��ت، تصريح كرد: براي 
جلوگيري از تنش هاي خشكي، آبياري درخت قبل 
از مبارزه شيميايي انجام شود.  مدير حفظ نباتات 
سازمان جهاد كش��اورزي مازندران ادامه داد: براي 
مبارزه با آفت شپشك آردآلود مركبات با هماهنگي 
كارشناسان حفظ نباتات شهرستان نسبت به تهيه 
كفش��دوزك كريپت از ش��ركت هاي توليدكننده 
حشرات مفيد و رهاسازي كفشدوزك 7 تا 1۰ روز 

پس از مبارزه شيميايي اقدام شود.

مبارزه شيميايي با آفت بالشك مركبات در مازندران آغاز شد
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رضا نقيلوسجاد مرسلي

عمليات تكميلي بخشي از شبكه فاضالب مسجدسليمان آغاز شد
م�ل  عا ير مد    خوزستان
ش�ركت آب و 
فاضالب خوزستان از آغاز عمليات اجرايي 
طرح تكميلي بخش�ي از ش�بكه فاضالب 
شهرس�تان مسجدس�ليمان خب�ر داد. 
محمدرضا كرمي نژاد مديرعامل ش��ركت آب 
و فاضالب خوزس��تان با اش��اره به آغاز پروژه 
ش��بكه فاضالب شهرس��تان مسجدسليمان 
گفت: عمليات اجرايي طرح تكميلي بخش��ي 

از شبكه فاضالب شهرستان مسجدسليمان آغاز شده اس��ت.  وي افزود: با توجه به شرايط منحصربه 
فرد شهرستان مسجدس��ليمان و بازنگري در مباني طرح فاضالب اين شهرستان و به دليل مسائل و 
مشكالت اجرايي سيستم تصفيه فاضالب به صورت )محلي( اجرايي شود.  مديرعامل شركت آب و 
فاضالب خوزستان تصريح كرد: اين پروژه در مناطق چهاربيشه، نفتك، ريل وي، پشت ترمينال، چيت 
شويي، كوي جهاد، مال دولت، كولرشاپ، بازار چشمه علي، نمره دو، سي برنج، باغ ملي، پشت برج، 

نمره چهل، سبزآباد، كمپ كرسنت و مين آفيس اجرايي مي شود. 

703 واحد مسكوني به محرومان ايالمي واگذار شد  
از مجموع ۲هزار      ايالم
واحد مسكوني 
سهميه مسكن محرومان در استان ايالم تاكنون 
۷۰۳ واحد واگذار و يك هزار و ۳۵1 مورد نيز به 
مرحل�ه اج�راي س�قف رس�يده اس�ت. 
حبيب اهلل محبي مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي ايالم گفت: تاكنون پرونده 2 هزار واحد 
به بانك هاي عامل استان معرفي شده كه از اين 
تعداد يك هزار و ۸7۶ مورد عقد قرارداد ش��ده 

است.  وي با اشاره به وضعيت پيشرفت فيزيكي احداث اين واحدها در استان افزود: عمليات پي كني 2 هزار 
واحد انجام شده و يك هزار و ۹۹۳ واحد نيز به مرحله اجراي فنداسيون رسيده است.  مديركل بنياد مسكن 
انقالب اسالمي ايالم تصريح كرد: از مجموع 2 هزار واحد مسكوني سهميه مسكن محرومان در اين استان 
تاكنون 7۰۳ واحد واگذار و يك هزار و ۳۵1 مورد نيز به مرحله اجراي سقف رسيده است.  محبي با اشاره 
به وضعيت پرداخت تسهيالت تأكيد كرد: اعتبار مصوب تسهيالت يك هزار ميليارد ريال است كه تاكنون 

نزديك به ۹۳۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال از اين ميزان تسهيالت پرداخت شده است.

نخستين موزه مطبوعات كشوردر آذربايجان شرقي افتتاح شد 
موزه مطبوعات      آذربايحان شرقي
آذربايج�ان به 
عنوان نخس�تين موزه مطبوعات كشور با 
حضور وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش�گري در تبري�ز افتت�اح ش�د. 
اين موزه روزگذش��ته به دس��ت عل��ي اصغر 
مونسان وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري و با حضور جمعي از مديران استاني 
و اصحاب فرهنگ و رسانه آذربايجان شرقي در 

خانه تاريخي كلكته چي )صلح جو( در خيابان تربيت تبريز راه اندازي و از تمبر يادبود آن رونمايي شد.  
موزه مطبوعات آذربايجان طي تفاهمنامه اي بين اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان شرقي و انجمن صنفي روزنامه نگاران آذربايجان شرقي تجهيز شده و نسخه هاي قديمي 
جرايد منتشر شده در استان هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، آذربايجان غربي و زنجان و دستگاه هاي 
چاپ اين خطه همراه با دوربين ها و عكس هاي خبري قديمي به نمايش گذاشته شده است.  در اين 
موزه همچنين شماري از نسخه هاي قديمي روزنامه هاي خطه آذربايجان مانند تبريز، ناصري، تجدد 

و آذربايجان جزو الينفك ايران در محل موزه نصب شده است.

پرداخت 4۶ ميليارد تومان تسهيالت به عشاير دامدار فارس
مدي�ركل ام�ور     فارس
عشاير فارس از 
پرداخت بيش از 4۶ ميليارد تومان تس�هيالت 
زنجيره گوشت قرمز به عشاير اين استان خبرداد. 
روح اهلل بهرام��ي مديركل امور عش��اير فارس 
گفت: بيش از ۴۶ ميليارد تومان تسهيالت در 
حوزه طرح زنجيره توليد گوشت قرمز و كمك 
به خس��ارت ديدگان خشكس��الي با عامليت 
بانك كشاورزي به عشاير سيار استان از سال 
1۳۹۹ تا خرداد سال 1۴۰۰ پرداخت شده اس��ت.   مديركل امور عشاير فارس افزود: اين تسهيالت 
نسبت به ليست ابالغي تاكنون بيش از 1۳۰ درصدجذب صورت گرفته و از اين بابت جزو استان های 
پيشرو در اين حوزه بوده ايم.   بهرامي با اشاره به اينكه سال 1۴۰۰ سال بسيار سخت و دشواري براي 
عشاير است و خسارت زيادي به جامعه عشاير وارد شده است، گفت: براي جبران خسارت خشكسالي، 
فارس اولين استان اقدام كننده براي طرح حمايتي خريد دام زنده از عشاير است كه لزوم برنامه ريزي، 
دقت و پيگيري براي اجراي صحيح طرح مد نظر است.  وي افزود: خريد اماني دام توسط شركت هاي 

تعاوني عشايري با حمايت شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه مركزي انجام مي شود. 

 توليد يك ميليون و ۵۵۵ هزار تن محصوالت
زراعي، باغي، دام و شيالت در بوشهر 

 اجراي ۱۵۰ ويژه برنامه 
جشن هاي زير سايه خورشيد در هرمزگان

رئيس سازمان     بوشهر
جهاد كشاورزي 
بوشهر از توليد يك ميليون و ۵۵۵ هزار تن 
محصول كش�اورزي در بخش ه�اي زراعي، 
باغي، دام و ش�يالت در اين استان خبرداد. 
محمدتقي منوچه��ري رئيس س��ازمان جهاد 
كشاورزي بوش��هر با اش��اره به اينكه اين استان 
در بخش هاي زراعي، باغي، دام و ش��يالت يك 
ميليون و ۵۵۵ هزار تن محصول توليد مي كند، 
گفت: عمده اين توليد در زير بخش زراعي و بيش 
از يك ميليون تن اس��ت.  وي افزود: بيش��ترين 
ميزان توليد ما نسبت به شاخص كشوري در حوزه 
ش��يالت اس��ت كه حدود ۸۰ هزار تن محصول 
توليد مي كنيم و 7 درصد توليدات شيالتي كشور 
در استان بوشهر توليد مي شود.  رئيس سازمان 
جهاد كش��اورزي بوش��هر ادامه داد: هزار هكتار 
اراضي در استان بوشهر داريم كه حدود 1۸۵ هزار 
هكتار از آن ساالنه زير كشت مي رود و 1۳۰هزار 
هكتار ديگر به صورت پايش گذاش��ته مي شود 
و از اين سطحي كه زير كش��ت مي رود، حدوداً 
۴۸درصد آبي است. از كل توليدات ما ۹2درصد 

از اراضي آبي است و ۸درصد آن از اراضي ديمي 
و اين نشان دهنده اهميت كشت آبي در استاني 
مثل بوشهر است كه از نظر اقليم و بارندگي شرايط 
مناس��بي ندارد.  منوچهري گف��ت: طرحي كه 
حدوداً چهار سال در شهرس��تان دشتستان در 
قالب طرح نخلس��تان انجام ش��د و بزرگ ترين 
طرح آبياري زهكش��ي باغات كشور است كه در 
دشتستان اجرا شده و قرار است در سطح 1۹هزار 
هكتار از نخيالت دشتس��تان كه از شبكه هاي 
سطحي آبياري مي شوند، اجرا شود.  وي افزود: 
در حال حاضر اين طرح در سطح 2۵7۰ هكتار در 
حال اجراست و تقريباً شبكه هاي آبياري به اتمام 
رسيده و مردم آبياري داخل باغ را شروع كرده اند. 
همچنين وزارت نيرو كه وظيفه تأمين و در اختيار 
قرار دادن آب كشاورزي را بر عهده دارد در حال 
تأمين آب است و تقريباً ايستگاه پمپاژ مربوط به 
وزارت نيرو تا ۸۰ درصد پيشرفت داشته و اميد 
داريم كه تا يك ماه آينده با دستور استاندار و قولي 
كه شركت سهامي آب منطقه اي دادند بتوانيم 
طرح سعدآباد را وارد مدار كرده و آب را وارد شبكه 

آبياري سعدآباد نماييم.

دبير جشنواره    هرمزگان
ي  جش�ن ها
زير سايه خورشيد استان هرمزگان از اجراي 
1۵۰ ويژه برنامه جشن هاي زير سايه خورشيد 

در هرمزگان خبرداد. 
مصطفي رجبيان دبير جشنواره جشن هاي زير 
سايه خورشيد استان هرمزگان گفت: جشن هاي 
زير سايه خورشيد امسال از 2۸خرداد با حضور 
س��ه كاروان خدام رضوي در س��ه محور شرق، 
مركز و غرب استان هرمزگان با 1۵۰ويژه برنامه 
آغاز مي ش��ود و تا چهارم تير س��ال جاري ادامه 
دارد.  وي با بيان اينكه اين جشن ها با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار خواهد شد، افزود: 
شهرستان هاي ميناب، رودان، سيريك و بشاگرد 
در شرق، حاجي آباد، بندرعباس و قشم در مركز و 
بندرلنگه، ابوموسي، پارسيان، بستك و بندرخمير 
در غرب هرمزگان ميزبان جش��ن هاي زير سايه 
خورشيد خواهند بود.  دبير جشنواره جشن هاي 
زير سايه خورشيد استان هرمزگان با اشاره به اينكه 
امس��ال در كنار برنامه هاي محوري جشن هاي 
زيرسايه خورشيد، برنامه هاي جانبي نيز در نظر 

گرفته شده است، تصريح كرد: همايش چاوش 
خواني زيرسايه خورش��يد با هدف حفظ آيين و 
سنن مردم استان در باب زيارت علي بن موسي 
الرضا)ع( از شاخص ترين برنامه هاست.  رجبيان از 
اجراي ويژه برنامه هاي فرهنگي، هنري، مذهبي و 
خدمات اجتماعي در محله هاي امام رضايي شهر 
بندرعباس به عنوان ديگر برنامه جنبي جشن هاي 
زيرسايه خورش��يد نام برد و گفت: نخل ناخدا، 
شهرك توحيد، گلشهر جنوبي، نايبند جنوبي، 
نايبند ش��مالي، آزادگان، نخ��ل پيرمرد و كوي 
ملت از جمله هش��ت محله امام رضايي هستند 
كه ميزبان برنامه هاي جانبي جشن هاي زيرسايه 
خورشيد هستند.  وي ادامه داد: حركت كاروان 
»آواها و نغمات رضوي« به صورت خودرويي در 
سطح محالت شهر بندرعباس از ديگر برنامه هاي 
جانبي دهه كرامت امس��ال اس��ت.  مديركانون 
فرهنگي هنري انصار والي��ت محله نخل ناخدا 
آذين بندي محالت، راه اندازي عكاسخانه رضوي، 
برپايي ايستگاه هاي صلواتي فرهنگي، نورافشاني 
محله و جشن هاي مردمي دهه كرامت در سطح 

مساجد را بخش ديگري از برنامه ها ذكر كرد.

  خراسان شمالي: فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه )ع(  خراسان شمالي 
از ساخت مسكن براي مددجويان تحت پوشش بهزيستي در دهه كرامت 
خبرداد.  سردار ابوالقاسم چمن در آيين نهمين مرحله رزمايش مواسات در 
خراسان شمالي گفت: تاكنون 1۸۰ هزار بسته معيشتي شامل ارزاق عمومي 
توسط سپاه در اين استان  تهيه و توزيع شده است.  وي با بيان اينكه ۳2 
سري جهيزيه توسط سپاه استان  به نوعروسان اهدا مي شود، افزود: 1۳ 
واحد مسكوني مددجويان تحت پوشش بهزيستي خراسان شمالي توسط 
بسيج سازندگي سپاه استان در ايام دهه كرامت ساخته مي شود كه ۵ واحد 

آن تا پايان اين دهه تحويل خواهد شد. 
  هرمزگان: نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي بر تسريع 
در تكميل و بهره برداري از پروژه هاي ملي هرمزگان كه پيشرفت فيزيكي 
باالي 7۰ درصد دارند تأكيد كرد.  احمد مرادي از بهره برداري از فاز نخست 
ورزشگاه ۶ هزار نفري ميناب نيز خبرداد و گفت: در فاز نخست اين پروژه، 
زمين چمن و پيست دو و ميداني اين ورزشگاه تا يك ماه آينده آماده افتتاح 
مي شود.  وي خاطرنشان كرد: پنج سالن ورزشي و ۳۰ زمين چمن ورزشي 
آماده بهره برداري است كه به صورت ويدئو كنفرانس با حضور رئيس جمهور 

و وزير ورزش و جوانان در تيرماه به بهره برداري خواهد رسيد. 
  اردبيل: پيشران رش��ته  گليم بافي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي 
اس��تان اردبيل از توليد بزرگ ترين گليم كشور با مساحت 2۴ متر مربع 
در شهرستان نمين خبرداد.   زرين تاج كامل پور گفت: اين گليم در طول 
يك ماه و با فعاليت شبانه روزي 1۰ نفر از گليم بافان زبده بخش عنبران 
شهرستان نمين بافته شد.  وي با اش��اره به ويژگي هاي خاص اين گليم 
افزود: اين بافته  داري كه بزرگ ترين گليم بافته ش��ده در كشور است با 
نخ هاي پشمي اعال و نخ كله و برپايه يك نقشه قديمي كه از طرح هاي سنتي 

شهرستان نمين است، بافته شده و گليمي دو رو مي باشد. 
  چهارمحال و بختياري: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختياري با بيان اينكه در سال گذشته 2۰ واحد راكد صنعتي در استان احيا 
شد، گفت: احياي 2۰ واحد صنعتي راكد ديگر در سال جاري در دستور كار اين 
سازمان قرار دارد.  سجاد رستمي افزود: در گذشته از 2۰۰ معدن موجود در اين 
استان 1۰۰ مورد آن فعال بود، در حال حاضر، 1۶۸ معدن در استان وجود دارد 

كه از اين تعداد، 112 مورد فعال و ۵۶ مورد غير فعال هستند.

 »كشاورز حماسه ساز«
 پويشي براي خلق حماسه در انتخابات

انتخابات در ايران هميشه حماسه اي از حضور مردم در ميدان و دفاع 
از نظامي است كه جمهوريت و اسالميت را به جامعه هديه كرده است. 
حاال با نزديك ش�دن به ۲8 خرداد سازمان بسيج جامعه كشاورزي 
با هدف روشنگري و افزايش مشاركت قشر كش�اورز در انتخابات، 
اقدام به راه اندازي پويش ملي كش�اورز حماس�ه س�از كرده است. 

    
جمعه 2۸ خرداد 1۴۰۰ روز حماسه سازي است. روزي كه با حضور اقشار 
مختلف جامعه در پاي صندوق هاي رأي يكبار ديگر ثابت خواهد شد كه 
مردم پشت نظام و حكومت اسالمي خود ايستاده اند و اگر سختي هايي بر 
آنها تحميل شده است، اما اين موضوع دليل نمي شود از مسير اصلي خود 
خارج شوند.  حاال و در كنار تمام سازمان ها و نهادهايي كه شعار مشاركت 
حداكثري را در سرلوحه كارهاي انتخاباتي خود قرار داده اند، سازمان بسيج 
جامعه كشاورزي نيز با هدف روشنگري و افزايش مشاركت قشر كشاورز 
و فعاالن اين عرصه در انتخابات، اقدام به راه اندازي يك پويش ملي با نام 
كشاورز حماسه ساز كرده است.  چند روز پيش بود كه طي مراسمي در 
بستر فضاي مجازي از مش��هد مقدس و با حضور مسئول سازمان بسيج 
جامعه كشاورزي و مهندسين بسيجي كشاورزي، پويش كشاورز حماسه 
ساز آغاز شد.  در اين مراسم دكتر محمدرضا جهانسوز، مسئول سازمان 
بسيج جامعه كشاورزي با بيان اينكه 2۸ خرداد ماه روز سرنوشت سازي براي 
ملت ايران خواهد بود و همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند انتخابات 
يك روز اس��ت اما اثر آن س��ال ها باقي مي ماند، گفت: »در اين انتخابات 
كشاورزان يك قشر تأثيرگذار خواهند بود و حضور آنان در پاي صندوق هاي 
رأي از اهميت بااليي برخوردار است بنابراين بايد اهتمام ويژه اي نسبت به 

حضور اين قشر زحمتكش در انتخابات داشت.«
وي با تأكيد بر اينكه مشكل كش��اورزي صرفاً كمبود آب نيست افزود: 
»مشكل اساسي كش��اورزي در كش��ور عدم مديريت صحيح و اجراي 
صحيح برنامه ها مي باشد، بنابر اين در دولت آينده رئيس جمهوري بايد 
مسئوليت را برعهده بگيرد كه توجه ويژه به كشاورزي داشته باشد و در 
عمل معضالت اين بخش را سامان دهد.« در ادامه اين مراسم مسئول 
سازمان بسيج مستضعفين نيز به صورت مجازي با مهندسين بسيجي 
كشاورزي س��خن گفت.  س��ردار غالمرضا سليماني با اش��اره به اينكه 
كشاورزان در خط مقدم نبرد امنيت غذايي هستند، گفت: »كشاورزان 
با شركت در طرح ملي همگام با كشاورز در بسيج جامعه كشاورزي در 
حال باال بردن سطح بهره وري در پنج محصول راهبردي و 2۵ محصوالت 
مزيت دار مي باشند و به استقالل كشور كمك مي كنند.  وي افزود: »الزمه 
تحقق دولت اسالمي حل مسائل و مشكالت كشاورزي مي باشد بنابر اين 
اميدوارم كه در دولت آينده كسي مسئوليت را برعهده بگيرد كه بتواند 
مشكالت اين قشر را سامان دهد.«  سردار س��ليماني با تأكيد بر اينكه 
عمده مشكالت كشاورزي ناشي از س��وء مديريت مي باشد، ادامه داد: 
»كشاورزان در دولت آينده بايد با كمك بسيج جامعه كشاورزي مسائل 
و مشكالت خود را از مسئوالن مطالبه نمايند.« در پايان مراسم، مسئول 
سازمان بسيج مستضعفين آغاز پويش ملي كشاورز حماسه ساز را اعالم و 
كشاورزان سرتاسر كشور را به اين پويش دعوت كرد.  حال همه منتظرند 
تا روز موعود از راه برسد و تمام اقش��ار جامعه دوشادوش يكديگر مثل 

هميشه حماسه اي عظيم رقم بزنند. 

 صنعت كشاورزي گلستان 
چشم انتظار برنامه هاي رئيس جمهور آينده 

هر وقت قرار اس�ت انتخابات�ي رخ دهد بيش�تر م�ردم و صنايع 
و اصن�اف ب�ه بازگو ك�ردن نيازه�ا و مشكالت ش�ان مي پردازند. 
آنها احس�اس مي كنند اين بار يكي خواهد آمد كه صدايش�ان را 
مي ش�نود و براي رفع مشكالت ش�ان كاري خواهد كرد. بر همين 
اساس و با نزديك شدن به انتخابات رياس�ت جمهوري حاال اكثر 
استان ها ظرفيت ها و كمبودهاي ش�ان را اعالم مي كنند تا حداقل 
كانديداهاي حاضر از همين االن وع�ده و برنامه اي براي آنها ارائه 
كنند. گلستان كه به خاطر گندم با كيفيت و پنبه منحصر بفردش 
زبان زد خاص و عام است امروز از رئيس جمهور آينده تقاضا دارد 
تا با رسيدگي به وضع كش�اورزان اين منطقه اجازه ندهد به خاطر 
بروز هزاران مشكل، صنعت كش�اورزي و فعاالن آن مجبور شوند 
عطاي اين كار را به لقايش بخشيده و به سراغ مشاغل ديگر بروند. 

    
گلستان يكي از سرس��بزترين و حاصل خيزترين استان هاي ايران به 
شمار مي آيد. همان طور كه از نام اين اس��تان مشخص است بايد اين 
منطقه از ايران را گلستان بزرگي در نظر داشت كه با ظرفيت هايي كه 
دارد مي تواند حرف هاي زي��ادي در صنايع و مش��اغل گوناگون براي 
گفتن داشته باشد.  در حال حاضر گلستان با ۵۴۰ هزار هكتار اراضي 
زراعي اين ظرفيت را دارد كه در طول سال تا دو نوبت زمين هايش را به 
زيركشت ببرد. اين توانمندي مي تواند صدها هزار شغل ايجاد كند كه 

متأسفانه در بخش هايي ناديده گرفته شده است. 
گندم از جمله محصوالت مهم و استراتژيك به شمار مي آيد كه در بخش 
زيادي از زمين هاي گلستان كشت مي شود.  جالب است بدانيم گلستان 
در كيفيت گندم هايش رتبه اول و در زمينه كميت رتبه چهارم كشور را 
به خود اختصاص داده است و براساس گزارش ها در سال جاري حدود 

۳۸۰ هزار هكتار از اراضي اين استان به زير كشت گندم رفته است. 
وقتي از ظرفيت هاي خدادادي صحبت مي شود همه به وجد مي آيند 
ولي هنگامي كه مشخص مي شود سوءمديريت ها و كم كاري مسئوالن 
بسياري از توانمندي ها را در نطفه از بين مي برد، آه از نهاد هر ايراني بلند 
مي شود.  با اينكه گلستان مي تواند با كيفيت ترين گندم ايران را توليد 
كند اما كمبود و بعضاً جاي خالي صنايع تبديلي و تكميلي براي ايجاد 
ارزش افزوده، نبود زيرساخت هاي الزم براي توسعه كشاورزي مكانيزه 
و گلخانه اي، باال ب��ودن قيمت نهاده ها و به صرفه نبودن كش��اورزي و 
محدود بودن فرصت صادرات محص��والت توليدي چون قفلي بر پاي 
صنعت كشاورزي اين استان، حركت و پيشرفت را از آن گرفته است.  هر 
چند نزديك به ۸۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي گلستان به سيستم 
نوين آبياري مجهز شده اما هنوز ۳۰۰ هزار هكتار از اين اراضي به صورت 

سنتي آبياري مي شود. 
  بي برنامگي بالي جان كشاورزي

گلس��تان در كنار گندم با كيفيتش، پنبه خوبي هم توليد مي كند كه 
طي سال هاي اخير به خاطر بروز برخي مشكالت، توليد اين محصول 
به حاشيه رفته است.  امروز و در يك كالم بايد گفت بي برنامگي مديران 

موجب شده تا كشاورزي گلستان از نبود سرمايه گذار رنج ببرد. 
اي��ن صنع��ت نيازمن��د س��رمايه گذاري در حوزه ه��اي آب وخ��اك، 

مكانيزاسيون، صنايع تبديلي و توسعه ماشين هاي برداشت است. 
به عقيده كارشناسان كشاورزي گلستان نيازمند الگوي كشت است. 
الگويي كه دو قسمت مهم شامل بخش فني و اجرايي دارد. قسمت فني 
مربوط به وزارت كشاورزي اس��ت و اين سازمان مي داند كدام دشت و 
منطقه مناسب چه محصولي است و قسمت دوم بخش اجرايي است كه 
مربوط به كشاورزان مي شود و براي اجراي درست نياز به اقدامات فرا 
دستگاهي دارند.  ضمن اينكه رعايت الگوي كشت هم به سياست هاي 
حمايتي و مقابله نياز دارد.  گلستان با 21 هزار كيلومتر وسعت و قرار 
گرفتن در موقعيت جغرافيايي مناسب يكي از استان هاي محوري در 
بخش كشاورزي كشور است كه با توليد حدود ۶ ميليون تن محصول 
زراعي نقش مؤثري در خودكفايي كش��ور دارد اما نبايد فراموش كرد 
كه بياباني بودن دو سوم از عرصه هاي سرزميني اين استان بخصوص 
در مناطق ش��مالي سبب ش��ده تا خاك بيشتر مناطق ش��ور و بافتي 
قليايي داشته باشد.  همين مسئله اهميت اجراي پروژه هاي زهكشي 
در گلس��تان را دوچندان مي كند ت��ا با بهبود كيفيت خ��اك راندمان 

محصوالت زراعي افزايش يابد. 

تجهيز 7٨٢ هكتاراراضی سيستان وبلوچستان  
به  سيستم نوين آبياري

مدير آب و خاك و امور فني مهندسي      سيستان و بلوچستان
سازمان جهاد كشاورزي سيستان 
وبلوچستان از اتمام عمليات اجرايي تجهيز ۷8۲ هكتار از اراضي 
كش�اورزي اس�تان ب�ه سيس�تم هاي نوي�ن آبي�اري خب�رداد. 
جعفر زربافتي مدير آب و خاك و امور فني مهندس��ي س��ازمان جهاد 
كشاورزي سيستان وبلوچستان گفت: در هفته جهاد كشاورزي عمليات 
اجرايي تجهيز 7۸2 هكتار از اراضي كش��اورزي استان به سيستم هاي 
نوين آبياري در شهرس��تان هاي ميرجاوه، كنارك، مهرستان، زاهدان، 
قصرقند سيب و س��وران، سراوان، بمپور و ايرانش��هر به اتمام رسيده و 
مورد بهره برداري كش��اورزان ق��رار گرفت.  وي اف��زود: در هفته جهاد 
كش��اورزي عمليات اجرايي تجهيز 7۸2 هكتار از اراضي كش��اورزي 
استان به سيستم هاي نوين آبياري در شهرستان هاي ميرجاوه، كنارك، 
مهرستان، زاهدان، قصرقند سيب و سوران، سراوان، بمپور و ايرانشهر به 
اتمام رسيده و مورد بهره برداري كشاورزان قرار گرفت.  مدير آب و خاك 
و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي سيستان وبلوچستان ادامه 
داد: در ايام هفته جهاد كش��اورزي ۵۴ پروژه آب و خاكي كه مهم ترين 
آنها، 2۹پروژه اجراي سيستم هاي نوين آبياري، فاز دوم طرح انتقال آب 
با لوله دشت سيستان در سطح ۵۵۹ هكتار، مرمت و بازسازي 2۹ رشته 
قنات، احداث ۹ باب استخر ذخيره آب، حفر چاهك كشاورزي، احداث 
كانال آبياري عمومي و انتقال آب با لوله مي باشد به بهره برداري رسيده و 

2۸2۰ خانوار روستايي از مزاياي آن بهره مند گرديده اند. 

 واكسيناسيون 93 درصدي افراد  باالي 
70 سال در اروميه عليه كرونا

رئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي از واكسيناسيون 
9۳درصدي افراد باالي ۷۰ سال در شهرستان اروميه خبرداد. 
دكتر جواد آقازاده رئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي 
گفت: در شهرس��تان اروميه به ۹۳ درصد افراد باالي 7۰ س��ال 
واكسن تزريق شده است.  وي افزود: شهرستان هاي پيرانشهر و 
سردشت كمترين ميزان واكسيناسيون را در استان دارند كه از 
مردم اين شهرستان ها خواهش مي كنيم براي دستيابي به ايمني 
دس��ته جمعي به مراكز واكسيناس��يون مراجعه كرده و واكسن 
تزريق كنند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي ادامه 
داد: واكسن هاي ايراني بيش از ۸۰ درصد ايمني ايجاد مي كنند 
كه با واكسيناسيون عمومي مي توان شاهد كاهش شدت بيماري، 
كاهش ميزان مرگ و مير و كاهش تلفات انساني بود.  دكتر آقازاده 
تصريح كرد: در دوران كرونا بيمارستان هاي استان به تخت هاي 
بيمارستاني و  اي سي يو تجهيز شدند تا در روزهاي اوج بيماري با 

كمبود تخت بيمارستاني و  اي سي يو مواجه نشويم.

 تشييع پيكر مطهر شهيد
 تازه تفحص شده ناجا در گيالن 

فرمان�ده انتظام�ي گي�الن از پاي�ان ۳۳ س�ال چش�م 
انتظ�اري خان�واده ش�هيد يوس�ف زنجاني پور قنب�ري كه 
در دوران دفاع مقدس به ش�هادت رس�يده ب�ود، خبرداد. 
سردار عزيزاله ملكي فرمانده انتظامي استان گيالن گفت: پيكر پاك شهيد 
دفاع مقدس »يوسف زنجاني پور قنبري« پس از ۳۳سال مفقوداالثري 
شناسايي ش��د.  وي افزود: پيكر پاك اين ش��هيد تازه تفحص شده روز 
چهارش��نبه، 2۶ خردادماه جاري از مقابل س��تاد انتظامي تشييع و در 
زادگاهش به خاك سپرده خواهد شد. فرمانده انتظامي استان گيالن ادامه 
داد: پيكر شهيد زنجاني پور قنبري ابتدا پس از مراسمي كه در ستاد ناجا با 
حضور سردار حسين اشتري برگزار خواهد شد عصر سه شنبه، 2۵خرداد 
به گيالن منتقل مي ش��ود.  س��ردار ملكي تصريح كرد: شهيد يوسف 
زنجاني پور قنبري متولد ۳۰ شهريورماه 1۳۴۶ بود كه در 21 تيرماه 1۳۶7 
در زبيدات عراق به درجه رفيع شهادت نائل آمد.  وي خاطرنشان كرد: با 
شناسايي شهيد يوسف زنجاني پور قنبري، نيروي انتظامي استان گيالن 

۴۴۶ شهيد تقديم نظام جمهوري اسالمي كرده است.

 107٢ كالس درس 
در كهگيلويه و بويراحمد ساخته شد 

مديركل نوس�ازي، توس�عه و تجهي�ز م�دارس كهگيلويه 
۷۲ كالس درس  وبويراحم�د از س�اخت يك ه�زار و 
در هش�ت س�ال گذش�ته در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
پيروز كرمي مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس كهگيلويه 
وبويراحمد گفت: اين يكهزار و 72 كالس درس در قالب ۴۹۶ باب مدرسه 
بوده كه از محل اعتبارات ملي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور، بنياد بركت و كمك هاي مردمي و خيرين ساخته و تحويل آموزش 
و پرورش اين استان شده است. وي مساحت فضاهاي آموزشي ساخته 
شده در هشت سال گذش��ته را 12۳ هزارو 7۸۳ متر مربع اعالم كرد.  
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كهگيلويه وبويراحمد ادامه 
داد: اين در حالي است كه قبل از سال ۹2 تنها 2۹۹ فضاي آموزشي در 
قالب يك هزارو ۴7 كالس درس با زير بناي 1۳1 هزارو ۳۴7 متر مربع در 
اين استان احداث شده بود.  كرمي گفت: ساخت بيش از 2۶ ساختمان 
ورزشي با زيربناي 22 هزارو ۴۴۶ متر مربع از ديگر اقدامات انجام شده در 

مناطق مختلف اين استان در هشت سال گذشته است. 

    كهگيلويه وبويراحمد    گيالن   آذربايجان غربي


