
س�پاه  فرمان�ده     ايالم
اميرالمومنين)ع( 
ايالم از برگزاري اجالسيه نهايي كنگره ملي ۳ هزار 
شهيد اين استان در ۴ آذرماه سال جاري خبرداد. 
 س��ردار جم��ال ش��اكرمي فرمان��ده س��پاه 
اميرالمومنين)ع( ايالم در نشس��ت هماهنگي 
كنگره ملي ۳ هزار شهيد استان، زمان برگزاري 
اين اجالسيه را ۴ آذر اعالم كرد و گفت: ايالم ۳ 
هزار و ۱۷ شهيد را تقديم آرمان هاي نظام مقدس 
اسالمي در دوران هشت سال دفاع مقدس كرده 
است.  وي با بيان اينكه از اين تعداد ۳۳۲ شهيده 
هستند، افزود: استان ايالم در طول دوران هشت 
سال دفاع مقدس ۳۳۷ آزاده، ۱۲هزار ۴۷ جانباز 
و بيش از ۶۰ هزار بسيجي در دوران دفاع مقدس 
داشته اس��ت.  فرمانده س��پاه اميرالمومنين)ع( 
ايالم با بيان اينكه ۳۴۰ بمباران شهري و ۱۶مورد 
حمله شيميايي و ۵۰ عمليات بزرگ، كوچك و 

متوسط در جغرافياي استان ايالم در هشت سال 
دفاع مقدس به ثبت رسيده است، تصريح كرد: 
رزمندگان اس��تان ايالم در عمليات هاي بزرگي 
مانند فتح المبين، مح��رم، كربالي يك، والفجر 

پنج و س��ه و عمليات آزادس��ازي ميمك نقش 
آفريني كردند.  س��ردار ش��اكرمي با بيان اينكه 
مسئوليت شوراي سياست گذاري كنگره شهدا 
با نماينده ولي فقيه در اس��تان ها اس��ت، گفت: 

۲۱ كميته ذيل كنگره ملي ۳ هزار شهيد استان 
ايالم در حال فعاليت هس��تند، و رئيس كنگره 
شهداي استان ايالم استاندار ايالم و دبير آن سپاه 
اميرالمومنين)ع( استان بوده و دبيرخانه آن در 
بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس 
قرار دارد.  وي افزود: با تيمي متشكل هنرمندان 
رش��ته هاي مختلف هنري براي توسعه فرهنگ 
ايثار و ش��هادت و فعاليت در طول ۱۰ ش��ب در 
حوزه هاي تئاتر و فضاس��ازي شهري برنامه هاي 
مختلف��ي فرهنگ��ي و هنري اجرا مي ش��ود كه 
نشس��ت هاي محتوايي اين برنامه ها با حضور و 
متش��كل از ۸۰ درصد هنرمندان بومي اس��تان 
انجام خواهد شد.  فرمانده سپاه اميرالمومنين)ع( 
گف��ت: ۲۰۰ عنوان كتاب در راس��تاي توس��عه 
فرهنگ و ترويج ايثار و ش��هادت ب��ا موضوعات 
مرتبط با شهدا و هشت دفاع مقدس در استان از 

برنامه هاي كنگره ملي شهداي استان است.

برگزاري كنگره ملي ۳ هزار شهيد ايالم در آذر ماه
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88498441سرویس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكا

پرداخت تسهيالت به معتادان بهبود يافته چهارمحال وبختياري 
ب�ه گفت��ه     چهارمحال و بختياري
كل  ي��ر مد
بهزيس�تي چهارمحال و بختياري و با هدف 
ايجاد اشتغال 108 ميليارد ريال تسهيالت به 
معتادان بهبود يافته استان پرداخت مي شود. 
نرگس عسگري مديركل بهزيستي چهارمحال 
و بختياري با اش��اره به پرداخت تسهيالت ۵۰۰ 
ميليون ريالي اشتغال به هرمعتاد بهبود يافته در 
چهارمحال و بختياري، گفت: بايد حداقل يك سال 
از پاكي افراد متقاضي تسهيالت گذشته باشد.  وي در خصوص شرط پرداخت اين تسهيالت افزود: متقاضيان 
بايد گواهي فني و حرفه اي يا پروانه كسب داشته باشند.  مديركل بهزيستي چهارمحال و بختياري با اشاره 
به اينكه امسال ۱۰۸ ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به معتادان بهبود يافته در نظر 
گرفته  شده است، تصريح كرد: ۱۸ كمپ ترك اعتياد بدون درمان دارويي، ۷ مركز »MMT« و يك مركز 
درمان بازتواني زير نظر بهزيستي در استان فعاليت مي كنند.  عسگري با بيان اينكه بيش از هزار و ۷۹۵ معتاد 
در مراكز ترك اعتياد استان بستري هستند، گفت: ۵۲ نفر از معتادان بستري در مراكز ترك اعتياد بهزيستي 

چهارمحال و بختياري از بانوان هستند، افزود: يك مركز ترك اعتياد ويژه بانوان در استان فعاليت مي كند.

شيرين سازي 40 ميليون متر مكعب آب براي گلستاني ها
مج�وز ش�يرين      گلستان
سازي 1۶ ميليون 
مترمكعب آب درياي خزر براي مصرف مردم 

استان گلستان صادر شد. 
سيدمحسن حس��يني مديرعامل شركت آب 
منطقه اي گلس��تان گفت: با هدف تأمين آب 
شرب مورد نياز استان مجوز شيرين سازي ۱۶ 
ميليون مترمكعب آب درياي خزر صادر شده و 
پيگيري مجوز ۴۰ ميليون مترمكعبي هستيم. 
وي افزود: مطالعات شيرين سازي آب بايد از سوي بخش خصوصي يا دولتي انجام شود كه در صورت 
اول بعد از اجرا با فروش آب به دولت مي توان هزينه را دريافت كرد.  مديرعامل شركت آب منطقه اي 
گلستان ادامه داد: در صورت تخصيص ۴۰ ميليون مترمكعب، مي توان آب شرب ۵۰۰ هزار نفر را تأمين 
كرد.  حسيني گفت: همچنين بنا شد شش طرح آبرساني كه در سنوات قبل به آب منطقه اي واگذار 
شده بود براي انجام هماهنگي و سرعت بيشتر در آبرساني در اختيار شركت آب و فاضالب استان قرار 
بگيرد.  وي افزود: هدف آب منطقه اي گلستان تأمين آب مورد نياز استان با هدف رساندن كمترين 

آسيب به محيط زيست است كه با مشورت با كارشناسان اين مهم در دستور كار قرار خواهد گرفت. 

آزادسازي اراضي وقفي شهرستان بابل 
۵0 هزار متر از        مازندران  
اراض�ي وقفي 
بابل از دستان زمين خواران در اين شهرستان 

خارج شد. 
سرهنگ سيدموسي حسيني جانشين فرمانده 
انتظامي اس��تان مازندران گفت: با ش��كايت 
نماينده اداره اوقاف شهرس��تان بابل مبني بر 
تفكيك تصرف در بخش��ي از اراض��ي اوقافي 
بخش بندپي ش��رقي اين شهرستان، پيگيري 

موضوع در دستور كار مأموران انتظامي قرار گرفت.  وي افزود: مأموران با انجام بررسي ها متهمان را 
كه با ايجاد زمين هاي مورد نظر، اقدام به ديوار كشي اقدام به تصرف آن كرده بودند، شناسايي كردند.  
جانشين فرمانده انتظامي استان مازندران، ادامه داد: پس از هماهنگي هاي قضايي مأموران انتظامي 
ديوار كشي ها و بناهاي ايجاد شده در اين زمين ها تخريب شد.   حسيني با اعالم اينكه در اين عمليات 
۵۰ هزار متر از اراضي كشاورزي آزاد شد، گفت: كارشناسان ارزش زمين هاي رهاسازي شده در اين 

عمليات را بالغ بر ۱۲۵۰ ميليارد ريال عنوان كردند.  

 تفاهم سپاه و كميته امداد اصفهان 
براي ساخت ۱۱۵۰ باب مسكن محرومان

خدمت گروه هاي جهادي در زمينه عمراني 
و پزشكي به محرومان خراسان جنوبي

س��پاه صاح�ب     اصفهان
 ال��زمان)ع�ج( 
وكميته امداد اصفهان با هدف ساخت 11۵0 باب مسكن 
براي محرومان در اين استان تفاهمنامه امضا كردند. 
كريم زارع مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
اصفهان در جلسه امضاي تفاهمنامه همكاري با سپاه 
صاحب الزمان)عج( اس��تان با هدف تأمين مسكن 
محرومان، اشتغال، آموزش و اكرام ايتام و نيازمندان 
گفت: تاكنون اقدامات خوب��ي در اين زمينه انجام 
گرفته است و در اكثر برنامه هاي حمايتي كه براي 
رفع مشكالت جامعه تحت پوشش كميته امداد به 
اجرا درآمده، سپاه نقش پررنگي داشته است.   وي با 
تأكيد بر هم افزايي و تعامل بسيج و مشاركت خيران 
براي اجراي بهتر طرح هاي كميته امداد، افزود: هم 
اكنون بالغ بر ۲۵ هزار فرزند يتيم و محسنان تحت 
حمايت اين نهاد قرار دارن��د كه در تفاهمنامه اي با 
سازمان بس��يج مس��تضعفان مقرر شد بسيجيان 
سرپرستي ۵ هزار و ۷۴۶ نفر از اين ايتام و نيازمندان 
را به عنوان فرزند معنوي خويش عهده دار و ماهانه 
مبلغي را ب��راي حمايت از ايش��ان پرداخت كنند.  
مديركل كميته امداد امام خمين��ي)ره( اصفهان 
با اش��اره به اينكه دغدغه خدمت رس��اني به مردم 
با اس��تفاده از ظرفيت نهفته در هر دو نهاد اس��ت، 

ادامه داد: اين مشاركت از طريق مراجعه به سامانه 
ekram. emdad. ir و استفاده از فرم هاي توزيع 
شده در نواحي بسيج و دريافت شناسنامه كودكان 
ايتام و نيازمند صورت مي گيرد.  سردار مجتبي فدا 
فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان نيز در 
ادامه اين جلسه با اشاره به اينكه شجره طيبه بسيج 
و كميته امداد با حس��ن تدبير و نفس مسيحايي 
حضرت امام در كشور راه اندازي شد و در ۴۲ سال با 
رهنمون هاي رهبر فرزانه انقالب، منشأ خير و بركات 
بسيار بوده اند، گفت: سپاه و گروه هاي جهادي با توجه 
به ظرفيت هاي درون سازماني خود، در كنار كميته 
امداد بايد از آحاد مردم در بسيج و بعدهاي مختلف 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي براي امدادرساني به 
نيازمندان استفاده كنند تا كاري فراگير و گسترده 
انجام شود.  وي با اشاره به تفاهمنامه با كميته امداد 
استان مبني بر ساخت ۱۱۵۰ باب مسكن محرومان، 
افزود: با پيشرفت اين تفاهمنامه، مجموعه كميته 
امداد استان اقدام به ساخت ۱۰۹۵ باب مسكن كرده 
و ما نيز با استفاده از ظرفيت سپاه، بسيج و گروه هاي 
جهادي تمامي شهرستان ها با اين نهاد همراه شديم 
تا نه تنها در حوزه س��اخت مسكن، بلكه در تمامي 
حوزه ها، با رفع موانع در حمايت از محرومان، كميته 

امداد را ياري رسانيم. 

گ�روه جهادي     خراسان جنوبي
ش�هيد مؤمني 
دانش�گاه خواج�ه نصيرالدي�ن طوس�ي و 
منتظ�ران ظهور ب�ا حضور در بخ�ش ماژان 
خوسف وزندان هاي استان خراسان جنوبي 
ان�واع خدم�ات عمران�ي و پزش�كي را ب�ه 
محروم�ان و نيازمن�دان ارائ�ه مي دهن�د. 
مه��دي هن��ري مس��ئول بس��يج س��ازندگي 
خراسان جنوبي با اشاره به اينكه اين گروه جهادي 
شهيد مؤمني دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 
در منطقه  ماژان شهرستان خوسف به مدت يك 
هفته مس��تقر و به مردم در روس��تاهاي پي رود 
و كريم آباد به ارائه خدم��ات مي پردازند، گفت: 
خدمات اين گروه جه��ادي در عرصه عمراني و 
خدماتي از جمله ساخت و مرمت خانه محروم، 
ساخت سرويس بهداش��تي و كانال كشي مزارع 
اس��ت.  وي افزود: اين گروه جهادي متشكل از 
۳۵ نفر جهادگر است كه براي سومين بار مهمان 
استان خراسان جنوبي مي شوند.  مسئول بسيج 
سازندگي خراسان جنوبي همچنين به فعاليت 
گروه جهادي منتظ��ران ظه��ور در زمينه ارائه 
خدمات دندان پزشكي اش��اره كرد و يادآور شد: 
اين گروه جهادي متش��كل از ۳۰ نف��ر )۲۰ نفر 

دندانپزشك و ۱۰ نفر دس��تيار( بودند كه هفته 
گذش��ته در پنج زندان شهرستان هاي بيرجند، 
قاين، فردوس طبس و نهبندان اقدام به معاينات 
و درمان دندانپزش��كي كردند.  هنري با اشاره به 
اينكه اين گروه جهادي ط��ي مدت حضور خود 
در استان در مجموع به ۲ هزار نفر به ارزش ۷۰۰ 
ميليون تومان خدمت ارائه كردند، گفت: در اين 
مدت ترميم دندان براي ۲۵۰ مورد، عكسبرداري 
ديجيتال براي ۸۰ مورد، عصب كشي ۱۰۰مورد، 
كش��يدن دندان يك هزار و ۴۰۰ مورد و ويزيت 
رايگان هزار نفر انجام شد.  وي افزود: سال گذشته 
و امسال به دليل ش��يوع كرونا اردوهاي جهادي 
و حضور جهادگ��ران در مناط��ق كم برخوردار 
همانند س��ال هاي قبل از كرونا نيست اما جهاد 
و خدمت رس��اني ادامه دارد و گروه هاي جهادي 
مختلف عمراني، پزش��كي، فرهنگي و غيره در 
بازه هاي زماني مشخص و با حداقل افراد ضمن 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي در استان حضور 
داشته و خدمت رساني مي كنند.  مسئول بسيج 
س��ازندگي خراس��ان جنوبي از ثب��ت اطالعات 
يك هزار و ۴۱۰ گروه جهادي در سامانه اطلس 
جهادي خبرداد و گفت:۶۸۰ گروه جهادي جغرافيا 

محور و مابقي گروه ها محله محور هستند.

  همدان: مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان گفت: براي 
مرمت بيت شهيد مدني كه مالكيت آن با بنياد شهيد است ۵۰۰ ميليون 
تومان اعتبار از محل منابع استاني و به همت اداره كل ميراث فرهنگي هزينه 
شده است.  مجيد صفدريان افزود: رايزني الزم با بنياد شهيد مركز براي 
تبديل بيت شهيد به موزه انقالب اسالمي پس از دريافت مجوز الزم انجام 
مي شود.  به گفته وي، مراسم اداي احترام به اين روحاني برجسته ساعت ۸ 

صبح امروز در بيت ايشان طبق روال هر سال برگزار مي شود. 
   خراسان رضوي: رئيس بسيج جامعه پزشكي خراسان رضوي گفت: 
نخستين دستگاه اكسيژن ساز در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد 
به بهره برداري رسيد و دو دستگاه ديگر نيز در بيمارستان هاي قائم)عج( 
و امام رضا)ع( آماده راه اندازي است.  محسن ذاكريان با بيان اينكه براي 
هر دستگاه ۲۰ ميليارد ريال هزينه شده است، افزود: مركز بستري ۱۱۰ 
تختخوابي حسينيه امام خميني)ره( ويژه بيماران حاد تنفسي نيز با حضور 

رئيس سازمان بسيج مستضعفان در مشهد به بهره برداري رسيد. 
  كرمانشاه: استاندار كرمانشاه گفت: پروژه فروآلياژ اسالم آباد  غرب كه 
با سرمايه گذاري چيني صورت گرفته بود پيشرفت ۹۵ درصدي داشته و 
در آستانه بهره برداري است.  هوشنگ بازوند افزود: پروژه فروآلياژ سيليس 
منيزيم با سرمايه گذاري ۱۰ ميليون يورويي چيني ها براي ۲۵۰ نفر در اين 

شهرستان اشتغال ايجاد مي كند. 
   كردستان: رئيس كل دادگستري كردستان گفت: ۱۴ واحد توليدي 
و بنگاه اقتصادي استان با حمايت دستگاه قضا به چرخه توليد بازگشت.  
حجت االسالم سيدحسين حسيني با بيان اينكه جلوگيري از تعطيلي 
واحد هاي توليدي و بيكاري كارگران و همچنين زمينه سازي براي اشتغال 
افراد جديد از برنامه هاي دستگاه قضايي استان است، افزود: اين واحدها 
و شركت هاي توليدي كه در آستانه ورشكستگي و تعطيلي كامل بودند با 
حمايت هاي دادگستري استان كردستان به چرخه توليد بازگشته و هم 

اكنون در حال توليد و فعاليت هستند. 
  آذربايجان شرقي: همزمان با روز ملي شعر و ادب فارسي۵۰ برنامه 
در سطح استان آذربايجان شرقي برگزار مي شود.  سيدقاسم ناظم مديركل 
فرهنگ و ارشاد اس��المي آذربايجان شرقي با اش��اره به جزئيات مراسم 
بزرگداشت روز ملي شعر و ادب فارس��ي و روز بزرگداشت استاد شهريار 
گفت: عصر روز ۲۶ شهريور در فضاي باز در مقبره الشعراء، برنامه اي رسمي 
نيز با حضور شخصيت هاي ملي روز ۲۷ شهريور همراه با گلباران مزار استاد 

شهريار برگزار خواهد شد. 
  يزد: پويش مشق احسان در آستانه ماه مهر و بازگشايي مدارس به همت 
بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با تهيه ۴۷۰۰ بسته لوازم التحرير به 

ارزش ۸۰۰ ميليون تومان جهت دانش آموزان بي بضاعت در يزد برگزار شد.

 سايه تعطيلي بر سر كارخانه كوبان اصفهان 
به خاطر يك توافق غيرقانوني 

كارگران از مسئوالن قضايي درخواست ياري دارند

در حالي كه در سال »توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها« و تأكيدات 
مقام معظم رهبري در رابطه با حمايت از توليد داخلي بسر مي بريم، 
جمعي از كارگران كارخانه فوالد كوبان اصفهان با تماس با روزنامه 
»جوان« از مس�ئوالن و نهاده�اي نظارتي و قضايي درخواس�ت 
كرده اند تا به هر نحو ممكن از تعطيلي اين كارخانه كه در شهرك 
صنعتي اشترجان واقع است، جلوگيري كنند. به گفته آنها از كار 
افتادن چرخ هاي توليد كارخانه فوالد كوبان اصفهان كه به خاطر 
زد وبندها و برخي زياده خواهي ها مي باشد، مي تواند تعداد زيادي 
كارگر كه سرپرست خانواده هس�تند را به صورت مستقيم بيكار 
كرده و صدها شغل ديگر را به صورت غير مستقيم به چالش بكشد. 

    
طي روزهاي اخير اخباري مبني بر احتمال تعطيل شدن كارخانه فوالد 
كوبان اصفهان در فضاي مجازي منتشر شد.  كارخانه اي كه بخشي از 
توليد فوالد كشور را برعهده داشته و با روشن بودن چراغ هايش كارگران 

زيادي، با سربلندي سفره خانواده هايشان را باز نگه مي دارند. 
اما با تماس گروهي از كارگران اين شركت با روزنامه »جوان« علت بروز 

مشكالت و احتمال تعطيلي اين كارخانه تشريح شد. 
آنها اعالم كردند چندي قبل فردي )معلوم الحال( كه خود را فعال حوزه 
رمز ارز و وارد كننده ماينر معرفي كرده بود با پيشنهاد ايجاد مزرعه رمز 
ارز در اين كارخانه توليد فوالد كه در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان 
قرار دارد، به مديرعامل وقت، وعده كسب سود هاي غير متعارف مي دهد.  
در ادامه اين داد وستد غير قانوني، اين شخص اقدام به اخذ چندين فقره 
چك با مبالغ هنگفت به صورت امانت مي كند و بعد از مدتي با به اجرا 
گذاشتن آنها، كارخانه مذكور را به مرز ورشكستگي و تعطيلي كشانده 
است.  حاال كارگران مانده اند و مدير عاملي كه از مجموعه منفك شده 
و چك هاي مخدوشي كه برگه شده اند تا مثل چوبي در ميان چرخ هاي 

خطوط توليد قرار بگيرند. 
كارگران فوالد كوبان مي گوين��د با توجه به تأكي��دات مقام معظم 
رهبري مبني بر اهتمام به توليد و در وضعيتي كه صنعت كش��ور با 
مشكالت زيادي منجمله تأمين برق و حامل هاي انرژي مواجه است، 
الزم است دستگاه هاي قضايي و نظارتي به اين توافق غيرقانوني ورود 
كنند تا از تعطيل��ي اين كارخانه جلوگيري ش��ود. همچنين با افراد 
سودجو كه موجبات وارد شدن خسارات جبران ناپذيري به صنعت 
اين مرز و بوم مي ش��وند نيز برخورد كنند.  با پيگيري هاي خبرنگار 
»جوان« مديرعامل فعلي كارخانه فوالد كوبان اصفهان، در رابطه با 
مشكالت پيش آمده، گفت: »براساس اسناد موجود در اين كارخانه، 
شركتي كه مدعي توليد رمز ارز بوده، در س��نوات گذشته سه فقره 
چك به صورت امانت دريافت كرده كه آنه��ا را به صورت غيرقانوني 
به اجرا گذاشته و اين كار مش��كالت زيادي براي كارخانه و كارگران 
ايجاد كرده است. اين در حاليس��ت كه هرگونه توليد رمز ارز بايد با 
مجوز قانون��ي از طرف مراجع ذيصالح صورت گي��رد و اين كارخانه 
توليدي اصاًل امكان چنين كاري را ندارد. هم اكنون نيز تمام هم وغم 
مسئوالن و كارگران اين كارخانه در مسير توليد است و اجازه كارهاي 

غيرقانوني را نمي دهد.«
وي با تأكيد بر اينكه برگه شدن چك ها در مراودات بانكي و به تبع آن، 
توليد كارخانه نيز اخالل ايجاد كرده اس��ت، ادامه داد: »اين موضوع 
از طريق سيستم قضايي و س��تاد رفع موانع توليد در حال پيگيري 

است.«
الزم به توضيح اس��ت پيش از اين نيز اخباري مبني بر وارد ش��دن 
صدمات جبران ناپذير به شبكه توزيع برق كشور به خاطر استخراج 
رمز ارز منتش��ر ش��ده بود كه ضروري ب��ه نظر مي رس��د نهادهاي 
قانون گذار ب��ا تصويب قواني��ن مناس��ب و بازدارن��ده در برخورد با 
متخلفين، از وارد شدن ضربات و صدمات به كارخانه ها، صنايع، كسب 

و كارها، زندگي مردم و در مجموع، منافع ملي جلوگيري نمايند. 

   چه كنم چه كنم دوباره مسئوالن
با شروع برداشت سيب آذربايجان غربي

يكبار ديگر با نزديك ش�دن به فصل پاييز، زمان برداشت سيب از 
درختان آذربايجان غربي هم آغاز مي ش�ود. محصولي كه به گفته 
مسئوالن استاني امسال پيش بيني مي ش�ود، يك ميليون و ۲۷0 
هزار تن س�يب درختي از س�طح بيش از ۶0 هزار هكت�ار از باغات 
استان برداشت شود. اما چيزي كه در اين ميان تغيير نكرده است، 
وضعيت برداش�ت، قيمت مصوب، نحوه نگهداري و در نهايت هدر 
رفت هزاران تن سيب در كنار خيابان هاست. موضوعي كه استاندار 
آذربايجان غربي نيز بر آن تأكيد كرده و با ضروري خواندن اهتمام 
واحدهاي صنايع تبديلي به منظور تسريع در جذب سيب صنعتي 
گفته انباشت سيب در كنار جاده هاي آذربايجان غربي بايد ساماندهي 
ش�ود. اما مثل س�ال هاي قبل برنامه اي براي اي�ن كار ارائه نكرد. 

    
باز هم فصل برداش��ت يك محصول از راه رس��يد و باز هم مش��كالت 
كش��اورزان و باغداران و ص��ف دالالن و حرف هاي تك��راري و بي اثر 
مس��ئوالن و در نهايت هم كفران نعمت و هدر رفت سرمايه ها و ضرر 
كساني كه يك سال عمر و جان و توان خود را براي توليد محصولي روي 
زمين ريخته اند.  اين بازي تكراري براي تمام كش��اورزان استان هاي 
مختلف است و در اين ماه نوبت به باغداران آذربايجان غربي رسيده كه 

بايد هزاران تن سيب خود را برداشت كنند. 
بر اساس گزارش ها، در س��ال زراعي جاري، بيش از ۶۰ هزار هكتار از 
باغات آذربايجان غربي به كشت سيب اختصاص يافته كه با نزديك شدن 
به فصل پاييز، پيش بيني مي ش��ود حدود يك ميليون و ۲۷۰ هزار تن 
سيب درختي برداشت شود.  اما آنچه كه تغيير نكرده و مثل سال هاي 
قبل بايد منتظرش باشيم، روي زمين ماندن سيب هايي است كه براي 

هر دانه آن رنج و مشقت و هزينه زيادي صرف شده است. 
   فصل برداشت و بي برنامگي در بازار 

مشكالت باغداران آذربايجان غربي آنقدر نمايان است كه هر سال و با 
فرا رسيدن فصل برداشت سيب، كه مجبور مي شوند بخشي از محصول 
خود را به كنار و حاشيه خيابان ها بريزند، متأسفانه به سوژه رسانه هاي 

خارجي نيز تبديل شده و در آن سوي آب ها بازتاب مي يابند. 
اما مسئوالن و دس��ت اندركاران داخلي ترجيح مي دهند چند روزي 
انتقادات را تحمل كرده و نظاره گر متضرر شدن باغداران باشند، تا آب ها 

از آسياب بيفتند و تا سال بعد و تكرار همين اتفاق و... 
روز گذشته وقتي جلسه بررسي ساماندهي و نظارت بر خريد و فروش 
سيب صنعتي آذربايجان غربي تشكيل شد، يكبار ديگر مسئوالن دور 
هم جمع شدند تا حرف هايي بزنند كه براي كشاورزان نه آب مي شود 
و نه نان. حرف هاي تكراري كه هر سال شنيده مي شود و در عمل هيچ 
اقدامي صورت نمي گيرد.  در اين جلس��ه همه چيز امري و دس��توري 
شروع ش��د و اس��تاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه بايد هماهنگي 
و همكاري بين بخش��ي در بين دس��تگاه هاي ذيربط براي ساماندهي 
جمع آوري و خريد سيب صنعتي در اس��تان صورت پذيرد، گفت: »با 
كساني كه اقدام به دپوي سيب درختي در حاشيه جاده ها كنند، برخورد 
قانوني صورت خواهد گرفت.« محمد مهدي شهرياري دستوراتي هم به 
كارخانه دارها داد و با تأكيد بر اينكه صاحبان كارخانجات صنايع تبديلي 
نيز بايد اقدام به خريداري سيب صنعتي از مراكز بهداشتي جمع آوري يا 
به صورت مستقيم از كشاورزان كنند، ادامه داد: »بايد تالش شود نقش 

واسطه ها و دالالن از اين بخش حذف شود.«
از صحبت هاي اين مسئول مي شد فهميد هيچ برنامه اي براي ساماندهي 
وضع موجود و رفع مشكالتي كه سال هاست باغداران را عذاب مي دهد، 
ندارد و فقط باغدار را تهديد مي كند اگر سيب شان را در كنار جاده بريزند 
با آنها برخورد مي ش��ود، ولي براي كوتاه كردن دست دالالن كه خون 

فعاالن و زحمت كشان اين عرصه را مي مكند، بايد تالش خواهد شد!
    افزايش توليد سيب، خوب يا بد

س��يب از مهم ترين محصوالت باغي آذربايجان غربي به شمار مي آيد 
و تقريباً تمام شهرها و روستاهاي اس��تان از اين نعمت  الهي بهره مند 
هس��تند. اما اروميه با اختصاص حدود ۴۵ درصد از انواع باغات سيب 
در رتبه اول و شهرهاي سلماس، مهاباد، اشنويه، نقده و مياندوآب در 
رديف هاي بعدي قرار دارند.  ضمن اينكه ارقام غالب محصول سيب اين 
استان از ارقام سيب هاي زرد و قرمز لبناني موسوم به ُگلِدن و ِرد ِدليشز 
مي باشد و مابقي را ارقام تابستانه و ارقام خارجي از جمله گراني اسميت، 

رد استاركينگ، گاال و دلباراستيول تشكيل مي دهد. 
حاال نمي دانيم افزايش ميزان محصول برداشتي را در زمره اخبار خوب 
بدانيم يا نه. زيرا بر اس��اس برآوردهاي انجام شده، امسال توليد سيب 
آذربايجان غربي حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش دارد. 

افزايش��ي كه اگر برنامه اي براي نگهداري يا مصرف آن وجود نداشته 
باشد، به عنوان افزايش هدر رفت ها بايد قلمداد كرد. 

   دستور مسئوالن به مسئوالن براي بهبود شرايط!
به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي، مشكل بازار 
پس از توليد چالش بزرگ بخش كشاورزي استان است كه همه ساله 
و با فرا رسيدن فصل برداش��ت محصوالت از جمله سيب با آن مواجه 
هستند.  اكبر كرامتي با بيان اينكه انباشت س��يب در كنار جاده هاي 
استان ممنوع اس��ت و با متخلفان برخورد مي شود، گفت: »از پارسال 
مراكزي مجوز دريافت كردند تا در زمينه جمع آوري بهداشتي سيب 
زير درختي اقدام كنند كه امسال ۸۲ مركز خريد، كار خريد را بر عهده 
خواهند داشت كه شامل ۴۰ مركز متعلق به سازمان تعاون روستايي، 
۳۰ مركز بخش خصوصي داراي مجوز از سازمان جهاد كشاورزي و ۱۲ 

سردخانه ذخيره سازي ميوه است.«
اين مسئول هم با كلي گويي تأكيد كرد: »بايد مسوالن ذيربط تمهيدات 
و راهكارهاي اساسي در زمينه تسهيل و توسعه روند صادرات محصوالت 
كش��اورزي مخصوصاً س��يب درختي را اتخاذ كنند.« در همين رابطه 
استاندار آذربايجان غربي با انتقاد از برخي از كارخانه داران در ارتباط با 
دپو شدن سيب هاي استان در كنار جاده ها، گفت: »متأسفانه برخي از 
افراد نسبت به ايجاد ايستگاه هاي خريد سيب در كنار جاده ها اقدام كرده 

و در چرخه خريد و فروش اين محصول اختالل ايجاد مي كنند.«
هر چند اين مسئول، شناسايي بازارهاي هدف در منطقه اوراسيا، استفاده 
از ظرفيت تجار و صادركنندگان استان، تعامل صاحبان صنايع تبديلي 
با كشاورزان، حذف واسطه ها، تشديد امر نظارت بر بازار سيب صنعتي را 
از مهم ترين راهكارهاي ساماندهي مشكل دپوي سيب صنعتي در حريم 
جاده هاي استان و تسهيل در روند صادرات اين محصول اعالم كرد، اما هيچ 
راهكاري براي اجرايي شدن آنها ارائه نكرد تا باغداران بدانند امسال هم بايد 
مثل سال هاي قبل دستشان روي زانوي خودشان باشد و ضررها را به جان 
بخرند.  هم اكنون پايين بودن قيمت فروش محصول نسبت به هزينه هاي 
توليد آن، نامش��خص بودن وضعيت صادرات و پايين ب��ودن توان مالي 
باغداران و همچنين ريزش هاي قبل از برداش��ت محصول از بزرگ ترين 

مشكالت باغداران آذربايجان غربي است كه با آن مواجه هستند.

 4/5 ميليارد تومان نذورات 
به حسينيه اعظم زنجان اهدا شد 

محرم امسال ۴/۵ ميليارد تومان نذورات به حسينيه اعظم 
زنجان اهدا شد. 

مجتبي شهامي مسئول روابط عمومي حسينيه اعظم زنجان با اشاره به 
اهداي نذورات به اين مكان مذهبي گفت: در مجموع با احتساب نذورات 
نقدي و قرباني ۴/۵ ميليارد تومان در محرم امسال به حسينيه اعظم زنجان 
اهدا شد.  وي افزود: خيران همچنين ۱۸۴ گرم و ۶۸۰ سوت طال و ۲۷ گرم 
و ۲۵۰ سوت نقره به حسينيه اهدا كردند.  اين مسئول تعداد قرباني هاي 
نيابتي و تحويلي به حسينيه اعظم زنجان در محرم ۱۴۰۰ را ۱۰۲۳ رأس 
برشمرد و تصريح كرد: از اين تعداد ۱۶ رأس دام بزرگ و مابقي گوسفند و 
بز هستند. ۲۳۹۷ رأس گوسفند و بز به شكل زنده به اين حسينيه تحويل 
داده شده است.  شهامي ادامه داد: رقم پرداختي براي ۱۵۷۴ رأس قرباني 
به شكل نقدي بيش از ۱۴ ميليارد و ۱۰۲ ميليون ريال بود و ۱۰ ميليارد و 

۵۴۷ ميليون ريال نيز مربوط به نذورات نقدي مردم است.

خاتم و مروست يزد
 اولين پايگاه واكسيناسيون سيار كشور

 شهرس�تان هاي خات�م و مروس�ت اس�تان يزد ب�ه عنوان 
اولين پايگاه واكسيناس�يون س�يار كش�ور انتخاب شدند. 
حسن پوررضايي سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان خاتم در 
حاشيه ايجاد اولين پايگاه واكسيناسيون سيار كشوري در شهرستان هاي 
خاتم و مروست استان يزد گفت: در راستاي لبيك به منويات مقام معظم 
رهبري )دامت بركاته( و اجراي گام پنجم طرح ش��هيد واالمقام حاج 
قاسم سليماني كه مبتني بر واكسيناسيون عمومي است؛ پايگاه سيار 
واكسيناسيون با همت فرمانداري، شبكه بهداشت، سپاه پاسداران، با 
مجاهدت اعضاي تيم هاي واكسيناسيون كرونا براي سهولت دسترسي 
هم ميهنان در روستا هاي دوردس��ت، مناطق صعب العبور و عشايري 
در اين مناطق تشكيل شد.  وي افزود: اين پايگاه با تجهيزات كامل و با 
همراهي مبارزان خط مقدم كرونا به روستا هاي اسالم آباد و چاه ابوالفضل 

از بخش چاهك شهرستان خاتم اعزام خواهد شد.

 شب هاي عشاير 
با پنل هاي خورشيدي روشن مي شود

مديرعامل ش�ركت توزي�ع برق كرمانش�اه از برخ�ورداري 
۵۴۴ خان�وار عش�ايري اين اس�تان از پنل ه�اي قابل حمل 
خورش�يدي با هدف تأمين ب�رق م�ورد نياز آنه�ا خبرداد. 
محمد مرادي مديرعامل شركت توزيع برق استان كرمانشاه گفت: با يك 
ابتكار جديد نسبت به تأمين برق اين قشر با استفاده از مولد هاي كوچك 
خورشيدي قابل حمل اقدام شد كه در اين مرحله ۵۴۴ خانوار عشايري 
استان از نعمت برق برخودار شدند.  وي افزود: با اجراي اين طرح عالوه 
برتأمين روشنايي و استفاده از تجهيزات برقي كم مصرف، كمك حداقلي 
به توسعه امر آموزش دانش آموزان عشاير شد.  مديرعامل شركت توزيع 
برق كرمانشاه با بيان اينكه ايل هاي دوسر كوچ رو در اولويت واگذاري 
تخصيص پنل هاي خورش��يدي قرار گرفته اند، ادام��ه داد: پنل هاي 
خورشيدي ۱۵ ميليون تومان هزينه دارند كه عشاير تنها ۱۰ درصد اين 

هزينه را پرداخت مي كنند و مابقي از سوي دولت پرداخت مي شود.

    كرمانشاه   يزد    زنجان

اجراي 167 طرح آبياري مدرن در قزوين 
ح  1ط�ر ۶ ۷    قزوين
آبياري نوين با 
هدف كاهش مصرف آب و حركت به سمت 
كش�اورزي مدرن در اراضي باغي و زراعي 
اجراس�ت.  ح�ال  در  قزوي�ن  اس�تان 
احمد مستخدمي مدير فني و مهندسي و امور 
آب و خاك س��ازمان جهاد كش��اورزي قزوين 
با اش��اره به اينكه اجراي طرح هاي نوين سهم 
مهمي در باالبردن راندمان و توليدات كشاورزي 
در استان دارد گفت: در حال حاضر ۲۹ طرح آبياري نوين در سطح ۵۴۴ هكتار از اراضي كشاورزي استان 
اجرايي شده است.  وي از آغاز اجراي ۱۶۷طرح آبياري نوين با هدف كاهش مصرف آب در استان خبرداد 
و افزود: با اجراي اين طرح ها ۳ هزار و ۵۸۹ هكتار از اراضي كشاورزي استان قزوين اعم از باغي و زراعي به 
روش هاي نوين آبياري تجهيز مي شوند.  اين مسئول ادامه داد: ميانگين مصرف آب در مزارع با استفاده از 
آبياري هاي سنتي در هر هكتار ساالنه ۱۵ هزار متر مكعب برآورد مي شود كه اين ميزان با تجهيز اراضي 

به سامانه هاي نوين آبياري مي تواند تا ۳ هزار و ۵۰۰ متر مكعب كاهش يابد.


