
امس�ال اس�تان      مركزي
مركزي در حوزه 
تجارت خارجي يك ميلي�ارد و ۳۰۰ ميليون 
دالر هدف گ�ذاري صادرات�ي ك�رده اس�ت. 
علي جودكي، مديركل صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان مركزي گفت: ميزان واردات ۱۵ كشور 
همسايه در سال ۲۰۲۱، حدود هزار و ۲۰۰ميليارد 
دالر بوده كه سهم ايران ۲درصد از اين رقم است، 
در حالي كه ظرفيت ما براي صادارت به كشورهاي 
همس��ايه بيش از ۱۰۰ميليارد دالر اس��ت.  وي 
افزود: با روندي كه دولت سيزدهم در ديپلماسي 
اقتص��ادي آغاز ك��رده اولويت اول، كش��ورهاي 
همسايه هستند.  اين مس��ئول ادامه داد: استان 
مركزي از نظر تنوع توليد كاال و از نظر صنايع مادر 
رتبه اول را در سطح كشور دارد.  جودكي گفت: 
۹۰درصد پوشك بزرگسال و ۶۰درصد پوشاك 
كشور در استان مركزي توليد مي ش��ود.  وي با 
بيان اينكه در حوزه معدن اين استان رنگين كمان 

مع��ادن را دارد، افزود: ۶۱۰مع��دن با كاني هاي 
خاص در اين استان وجود دارد و در حوزه تراورتن 
استان مركزي رتبه اول معادن را به خود اختصاص 
داده اس��ت.  مديركل صنعت، مع��دن و تجارت 
استان مركزي ادامه داد: ۵۵۸ هزار و ۶۹۵ ميليارد 

ريال سرمايه گذاري در استان مركزي انجام شده 
است.  جودكي گفت: اين استان در حوزه تجارت 
خارجي رتبه هشتم كش��ور را دارد و امسال يك 
ميلي��ارد و ۳۰۰ ميليون دالر ب��راي اين بخش، 
هدف گذاري شده است.  وي افزود: امسال ۲هزار 

ميليارد تومان تسهيالت براي سرمايه در گردش 
استان در نظر گرفته ش��ده كه مي تواند در حوزه 
توليد به كار گرفته شود.  مديركل صنعت، معدن 
و تجارت استان مركزي ادامه داد: استان مركزي 
۴۹۵ ميليون دالر واردات داش��ته كه ۹۰درصد 
اين واردات مواد اوليه ي��ا تجهيزات خط توليد از 
كشورهاي چين، هند، آلمان و تركيه بوده است.  
جودكي گف��ت: از ۶۱۰ معدن اس��تان مركزي 
۳۹۹معدن فعال و ۲۱۱ معدن به علت نداش��تن 
خري��دار در برخي كان��ي ها، داش��تن معارض و 
نداشتن امكان اس��تخراج غيرفعال هستند.  وي 
افزود: برنامه ريزي در دستور كار است تا ۲۰درصد 
معادن غير فعال استان امس��ال فعال شوند.  اين 
مس��ئول ادامه داد: ۳۵۰ ميلي��ارد تومان حقوق 
معادن در استان مركزي سال گذشته گرفته شد 
كه بايد ۱۵درصد اين رقم به شهرهاي معدني براي 
كمك به زيرساخت هاي اين شهرها اختصاص يابد 

كه اين رقم تاكنون دريافت نشده است.

هدف گذاري يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالري استان مركزي در زمينه صادرات
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حوريه ملكي

۱۳۰زوجموفقونخبهگيالندرهفتهازدواجتجليلميشوند
همزمان با آغاز      گيالن
هفته ازدواج از 
1۳۰ زوج موفق و نخبه در شهرهاي استان 
مي آي�د.  عم�ل  ب�ه  تجلي�ل  گي�ان 
جهانبخش آرمان، مدي��ركل ورزش و جوانان 
گيالن در آستانه ازدواج مبارك امام علي)ع( و 
حضرت فاطمه)س( و آغاز هفته ازدواج كه از ۱۰ 
لغايت ۱۶ تير است، گفت: براساس برنامه هاي 
ابالغي وزارت ورزش و جوانان عناوين مختلفي 
را برگزار خواهيم كرد.  وي تجليل از ۱۳۰ زوج موفق و نخبه در شهرهاي ماسال، انزلي و آستارا و تجليل 
از بيش از ۳۰ نفر از فعاالن حوزه ازدواج را از مهم ترين برنامه هاي اين هفته دانست.  اين مسئول با اشاره 
برگزاري ستاد ساماندهي جوانان دراستان، گفت: شناسايي خيرين امر ازدواج، برگزاري مراسم ازدواج 
آسان، تجليل از زوج هاي موفق و خادمان امر ازدواج، تسهيل در اعطاي وام هاي ازدواج و فرزندآوري از 
مهم ترين وظايف ديگر دستگاه هاي عضو ستاد در هفته ازدواج است.  آرمان همچنين از خيرين امر ازدواج 

خواست براي كمك به تشكيل زندگي جوانان و خريد جهيزيه عنايت ويژه تري داشته باشند. 

ايجاداشتغالبراي2هزارو۶۶۷مددجویآذربايجانشرقي
ب�ا اج���راي     آذربايجان شرقي
طرح ه���اي 
اش�تغال كميته ام�داد اس�تان آذربايجان 
ش�رقي 2ه�زار و ۶۶۷ مددج�و از ابتداي 
س�ال جاري تاكنون صاحب شغل شده اند. 
غالمعلي مالمه��دي، مدي��ركل كميته امداد 
آذربايج��ان ش��رقي با بي��ان اينكه مش��اغل 
ايجاد شده به واس��طه طرح هاي اشتغال جزو 
پايدارترين مشاغل اس��ت، گفت: در سه ماهه 
نخست سال جاري ۹۱۹ طرح اشتغال با تسهيالت كميته امداد آذربايجان شرقي اجرا شده و اين طرح ها 
براي ۲هزار و ۵۳۲ نفر شغل ايجاد كرده است.  وي خاطرنشان كرد: براي اجراي اين طرح هاي اشتغال در 
سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بيش از ۴۵۷ ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.  مالمهدي افزود: 
از ابتداي سال جاري تاكنون عالوه بر موارد فوق براي ۱۳۵ مددجو نيز از طرق كاريابي ها شغل فراهم 
شده است.  وي با تأكيد بر اهميت اشتغالزايي براي نيازمندان تحت حمايت ادامه داد: كميته امداد امام 

)ره( در سال هاي اخير به صورت پياپي دستگاه برتر ايجاد اشتغال در استان شناخته شده است.

افتتاح۳دستگاهتشخيصپزشكيبيمارستانهايفارس
دس����تگاه      فارس
سي تي اسكن 
1۶ اسايس بيمارستان حضرت وليعصر)عج( 
و  ديجيت�ال  ماموگراف�ي  دس�تگاه   ،
ويدئوآندوسكوپ كلينيك تخصصي حضرت 
امام جعفر صادق)ع( استان فارس با حضور 
ش�دند.  افتت�اح  بهداش�ت  وزي�ر 
در س��فر بهرام عين الهي وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي به استان فارس، دستگاه سي تي 

اسكن ۱۶اساليس در بخش راديولوژي بيمارس��تان حضرت وليعصر)عج( اقليد راه اندازي شد.  ديگر خدمت 
جديدي كه به مجموعه سالمت شهرستان اقليد افزوده شد، دستگاه ماموگرافي ديجيتال بود كه در كلينيك 
تخصصي حضرت امام جعفر صادق)ع( به مرحله بهره برداري رسيد. همچنين دستگاه ويدئو آندوسكوپ كلينيك 
تخصصي حضرت امام جعفر صادق)ع( در اقليد نيز به بهره برداري رسيد. بيمارستان ۱۰۷ تختخوابي حضرت 
وليعصر)عج( اقليد با زيربناي ۱۱ هزار مترمربع و در دو طبقه از س��ال ۱۳۸۲ به بهره برداري رس��يد.  عالوه بر 
ساختمان اصلي اين بيمارستان، ساختمان دياليز و بيماري هاي خاص با ۶۰۰ متر مربع زيربنا و كلينيك تخصصي 

حضرت امام جعفر صادق)ع( با ۷۵۹مترمربع زيربنا ديگر بخش هاي اين مجموعه درماني را تشكيل مي دهند.

 ايجاد 5هزار و 200 طرح اشتغالزايي
 به همت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( دركرمان

 احياي 400 واحد اقتصادي راكد 
در مناطق محروم و روستايي

س�ال گذش�ته     كرمان
5ه�زار و 2۰۰ 
طرح اش�تغالزايي در 2۳شهرستان كرمان 
اجرا و براي 2۰ هزار نفر اشتغالزايي ايجاد شد. 
محمدعلي روح اللهي، مديركل س��تاد اجرايي 
فرمان امام)ره( استان كرمان در مراسم رزمايش 
كمك مؤمنان��ه در كرمان با گراميداش��ت ياد و 
خاطره شهدا به  ويژه شهيد سپهبد قاسم سليماني 
سيدالشهداي جبهه مقاومت، برگزاري رزمايش 
مؤمنانه را نمونه اي از كارهاي جهادي دانس��ت 
كه با مش��اركت اين س��تاد و گروه هاي جهادي 
زيرمجموعه ستاد اجرايي در كشور و كرمان انجام 
مي شود، گفت: رهبر معظم انقالب مي فرمايند 
هرجا انقالبي و جهادي رفتار كرديم، موفق بوديم.  
وي با اش��اره به اينكه س��يل هايي كه در استان 
كرمان داشتيم نيز ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به خوبي عمل كرد و در خدمت مردم بود، 
افزود:  سال گذشته ۵ هزار و ۲۰۰ طرح اشتغالزايي 
در ۲۳ شهرستان اس��تان كرمان اجرايي شد كه 
براي حدود ۲۰ هزار نفر اشتغالزايي شده است.  
وي با بيان اينكه ۸۷ مدرس��ه و مركز آموزش��ي 
در استان كرمان به همت س��تاد اجرايي فرمان 
امام)ره( ساخته ش��ده و اميدواريم در سال هاي 

آينده توسعه پيدا كند، ادامه داد: در آبرساني به 
نقاط محروم استان كرمان مش��اركت خوبي با 
ساير دستگاه هاي خدمت رس��ان از جمله سپاه 
و آبفا داش��ته ايم و به تعداد زيادي از روس��تاها 
آبرساني شده است.  اين مسئول با اشاره به اينكه 
يكي از بزرگ ترين رزمايش هاي مؤمنانه س��تاد 
اجرايي فرمان امام )ره( استان كرمان در قالب چند 
پويش برگزار مي شود، گفت: ۸۶ سري جهيزيه 
به مناسبت س��الروز ازدواج حضرت علي )ع( و 
حضرت فاطمه)س( توزيع مي شود.  روح اللهي 
با بيان اينكه در اين رزمايش پنج زنداني جرائم 
غيرعمد استان كرمان با اعتبار ۷۵ ميليون تومان 
آزاد مي شوند، ادامه داد: هزار و ۱۶ بسته معيشتي 
بين خانواده هاي زندانيان نيازمند توزيع مي شود.  
وي گفت: در پويش دلگرمي احسان ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( نيز ۳ هزار و ۱۵۰ دست پوشاك 
در بين افراد بي بضاعت در مناطق كم برخوردار 
اس��تان كرمان توزيع مي ش��ود.  مديركل ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( اس��تان كرمان گفت:  در 
اين رزمايش ۶ هزار و ۸۰۰ بسته معيشتي شامل 
برنج، روغن، رب گوجه، قند، ماكاروني و حبوبات 
در بين خانواده هاي نيازمند در س��طح اس��تان 

كرمان توزيع مي شود.

از ۶5۰ واح�د     خراسان رضوي
اقتصادي راكد 
احياش�ده در كش�ور ۴۰۰ واح�د متعلق به 
اس�ت.  روس�تايي  و  مح�روم  مناط�ق 
سيد اميرحسين مدني، معاون توسعه روستايي و 
مناطق محروم كشور در حاشيه مراسم نخستين 
گردهمايي مديران عملياتي جهادي س��ازمان 
بسيج دانشجويي و دبيران اس��تاني گروه هاي 
جهادي حوزوي كشور در خراسان رضوي گفت: 
پيش بيني شده كه طي سال جاري در روستاها 
و مناطق محروم ۲ هزار واح��د اقتصادي راكد 
احيا ش��ود.  وي اف��زود: از ۶۵۰ واحد اقتصادي 
راكد احيا شده در كشور ۴۰۰ واحد در مناطق 
محروم و روستايي احيا شده است.  اين مسئول 
ادامه داد: در سال جاري ۵ هزار واحد اقتصادي 
راكد در كشور براي احيا هدف گذاري شده است 
و بخشي از اين احيا بر عهده نهادهاي مختلف، 
صندوق كارآفريني امي��د، مجموعه هاي خرد 
احياگ��ر، مجموعه هاي دانش بنيان، س��ازمان 
بس��يج اس��ت.  مدني درباره مناب��ع احيا اين 
واحدها ادامه داد: منابع دو بخش اس��ت؛ يكي 
از طريق س��رمايه گذاري، اين منابع به صورت 
سرمايه گذاري در صندوق ها، شركت هاي بورسي 

است.  وي گفت: در اين حوزه طبق دستور معاون 
اول رئيس جمهور ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
منابع در نظر گرفته شده است. اين منابع در كنار 
منابع مردمي و ظرفيت ه��اي احيا بيش از ۱۰ 
برابر مي شود.  اين مسئول افزود: بخشي ديگر 
از منابع به ميزان ۱۰ميلي��ارد تومان در كميته 
نهضت احيا واحدهاي اقتصادي فعاًل با ش��ش 
بانك عامل دنبال مي ش��ود كه اين تسهيالت 
۱۸درصد است.  مدني ادامه داد: در حال حاضر 
به دنبال اين هستيم كه اليحه تأمين بخشي از 
سود را به دولت ببريم تا بخش��ي از اين سود را 
دولت بپردازد.  وي درب��اره برنامه هاي موجود 
براي توس��عه واحدهاي صنعتي در مشهد هم 
گفت: مشهد در حوزه اقتصادي، شهر پيشرو و 
رو به جلويي است و بخشي از مشكالت در حوزه 
اقتصادي مربوط به حوزه زير س��اختي اس��ت.  
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم افزود: 
در حوزه اقتصادي و رونق اقتصادي خراس��ان 
رضوي و مخصوصاً مش��هد و اطراف آن مشكل 
اصلي قوانين و مقررات اس��ت. مدني ادامه داد: 
در اين زمينه بايد تسهيلگري شود و اختصاص 
منابع صورت گيرد؛ منابع خوبي از محل بانك ها، 

تبصره ۱۸ و در نظر گرفته شده است.

   سيستان وبلوچستان: معاون محروميت زدايي قرارگاه قدس سپاه 
گفت: در راستاي خدمات بي منت سبزپوشان قرارگاه قدس نيروي زميني 
سپاه و ياري رساندن به محرومين استان ۵ هزار كيسه آرد به همراه ۱۰ هزار 
بسته معيشتي به ارزش ريالي ۴ ميليارد تومان در سطح استان سيستان 
و بلوچستان بين نيازمندان توزيع شد.  سرهنگ علي اكبر جعفري افزود: 
همچنين هزار و ۳۶۲ پروژه عمراني طي سال گذشته در استان احداث شده 
و بالغ بر هزار و ۱۰۰ پروژه عمراني در حال اجراست كه تا اواخر امسال مردم 

از بركت آنها بهره مند خواهند شد. 
   بوشهر: مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر از تخصيص 
۷۵۰ قطعه زمين براي ساخت مسكن به جامعه ايثارگري استان خبر داد 
و گفت: تاكنون ۱۴۰ قطعه زمين تحويل جامعه ايثارگري استان بوشهر 
شده است.  نعمت اهلل غالمپور پايش سالمت، سركشي به جامعه ايثارگران 
از جمله خانواده معظم شهدا، كميسيون پزشكي و مشكالت درماني را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: در سه ماه نخست امسال، ۷۰ مورد پايش سالمت 
و ويزيت در منزل، ۲۵۰ نفر مشاوره درمان و ۷۰۰ نفر كميسيون پزشكي 

انجام شده است كه كاري جهادي محسوب مي شود. 
   كرمانش�اه: مس��ئول كميته اديان و مذاهب پيرغالمان حسيني)ع( در 
كرمانشاه گفت: نوزدهمين اجالس بين المللي پيرغالمان حسيني مرداد امسال 
در اين استان برگزار مي شود.  عليرضا شهرس��تاني  افزود: سن، حفظ بيش از 
۲هزار بيت شعر، سابقه خدمت در دستگاه امام حسين)ع(، تأليف داشتن و چهره 
اجتماعي از جمله مالك ها براي انتخاب افراد برتر پيرغالمان در همايش است. 
   گيان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن ب��ا بيان اينكه 
۲۰معدن در استان  به مزايده گذاشته شد ، گفت: با آمدن معادن به مدار توليد 
با يك برنامه ريزي صحيح سعي كرديم معادن را حفظ كرده و تأمين مصالح 
را انجام دهيم.  تيمور پورحيدري در ادامه با بي��ان اينكه ۲ هزار و ۷۰۰ واحد 
صنعتي در استان فعال است، بيش از ۵۰۰ واحد با ظرفيت پايين توليد مي كنند 
و ۹۰واحد تحت تملك  بانك ها هستند، افزود: تالش داريم موانع توليدكنندگان 

استان را برطرف كرده و سرمايه در گردش آنان را تأمين كنيم. 
   لرستان: رئيس راهداري و حمل و نقل جاده اي خرم آباد گفت: عمليات 
ساخت و توسعه ۷۰ كيلومتر از راه هاي روستايي خاكي و شوسه در اين 
شهرستان در دست اجراست.  هدايت فالح پوري افزود: با توجه به اعتبارات 
خوبي كه در سال ۱۴۰۰ براي حوزه توس��عه و ساخت راه هاي روستايي 
در نظر گرفته ش��د با پيگيري اداره س��اخت راه هاي فرعي و روستايي و 

شهرستان، بالغ بر ۶۰ميليارد تومان اعتبار مصوب شد. 
   فارس: رئيس سازمان دانش آموزي فارس از راه اندازي باشگاه مهارت 
ويژه دانش آموزان در اس��تان خبر داد.  مرتضي كريمي هدف از تأسيس 
باش��گاه مهارت را ارائه خدمات ب��ه دانش آموزان عضو اين س��ازمان در 
راستاي كشف و پرروش استعدادها عنوان كرد، افزود: دراين مركز عالوه 
بر آموزش خبرنگاري خبرگزاري پانا و مهارت هاي تشكيالتي پيشتازان، 
فرهنگي و تربيتي كه همواره ارائه مي شده است، آموزش هاي حوزه فناوري 
اطالعات و فضاي سايبري از جمله طراحي وب، دوره هاي تخصصي مثل اي 
سي دي ال )ICDL(، دوره هاي تخصصي كارآفريني، دوره ها تربيت مربي 

ورزشي نيز به دانش آموزان ارائه مي شود.

رسميتبخشيدنبهتهلنجیهای
بوشهر،خوزستانوهرمزگان

در سفر وزير امور اقتصادي و دارايي به خوزستان، لنج داران از مشكات 
خود گفتند و قرار شد براي سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان 
برنامه اي تدوين شود تا به كاالهاي ته  لنجي رسميت بخشيده شود. 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براي هر سه استان خوزستان، بوشهر 
و هرمزگان به دنبال رسميت بخشيدن به كاالهاي ته  لنجي، اما به صورت 
ضابطه مند هستيم.  سيداحسان خاندوزي، براي بررسي مشكالت بندر 

چوئبده كه به آبادان سفر كرده بود پاي درد دل لنج داران نشست. 
در اين ديدار معطلي ۲۰ روزه لنج داران از سوي آزمايشگاه و افزايش زمان 
ترخيص كاالها، افزايش هزينه آزمايش يك ميليون توماني به ۴ ميليون و 
۵۰۰ هزار تومان، بيكارشدن كارگران روزمزد، اختالف بين اداره استاندارد 
و بهداشت و انجام چند بار نمونه گيري از كاالها، گراني سوخت هم براي 
واردات و صادرات و هزينه ۳۷ ميليون توماني براي يك هزار ليتر سوخت 
در حالي كه اين مبلغ در بوشهر ۲۰ ميليون تومان است، از جمله مشكالت 

مطرح شده از سوي لنج داران بود. 
آنها گاليه داشتند چرا اين گراني ها و تورم فقط براي مردم آبادان بايد باشد 

و اينكه در آبادان، اروندكنار و چوئبده مگر چند لنج دار فعاليت مي كند. 
لنج داران از عدم حمايت بيمه و دارايي و برخورد با نظريه منفي قاچاق و 
دلخوش نبودن به وعده هاي مسئوالن انتقاد كردند. آنها همچنين اعالم 
كردند كه تخليه بارها بين سه تا چهار ماه زمان مي برد و با توجه به قيمت 
باالي ارز و در اختيار قرار ندادن يارانه نيز شرايط براي فعاليت در اين زمينه 
سخت شده است.  فعاالن اين عرصه خواستار افزايش سفرهاي لنج داران 
براي واردات ته لنجي شدند.  در ادامه اين ديدار وزير امور اقتصادي و دارايي 
گفت: اين وزارتخانه براي هر سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان با 
همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كاال كشور، به دنبال رسميت بخشيدن به 

كاالهاي ته لنجي، اما به صورت ضابطه مند است. 
خاندوزي ادامه داد: تعداد واردات ساالنه و اقالم مجاز بايد از قبل تعيين و 

تأييد واردات و ثبت كاالها را نيز داشته باشد. 
وي بيان كرد: اگر واردات اين كاالها به تأييد رس��مي گمرك برسد براي 
انتقال آنها به ساير استان ها نيز مشكلي نيست، همچنين ديگر الزم نيست 

كه با ترس و وحشت از مرزباني و درياباني به فعاليت بپردازيد. 

صرفهجويي۶۰درصدیمصرفآب
باكشتگلخانهايتونلي

البرز به عنوان اس�تاني فع�ال در عرص�ه راه ان�دازي گلخانه ها و 
اس�تفاده از اي�ن نوع كش�ت ب�راي توليد ان�واع محص�والت به 
خصوص در زمينه صيفي جات، گياهان دارويي و گل هاي تزييني 
مطرح اس�ت. هم اكنون بيش از ۸5هكتار گلخانه در س�اوجباغ 
مشغول فعاليت اس�ت، اما مس�ئوالن البرزي به دنبال راه اندازي 
گلخانه هاي جديدتري هس�تند. ب�ا ويژگي هاي منحص�ر به فرد، 
گلخانه هاي�ي با سيس�تم كش�ت هاي تونلي در منطقه كوهس�ار 
س�اوجباغ كه با روش هاي علمي ت�ر هم ارزان قيم�ت بوده و هم 
قابل جابه جايي كه بهره وري بيش�تر محصوالت را به همراه دارند. 

    
طي دهه هاي اخير و با كاهش نزوالت آس��ماني و به تب��ع آن كم آبي در 
استان هاي مختلف كشور، اولين ضرر و آسيب به صنعت كشاورزي وارد 
شد. جايي كه با خشك شدن بس��ياري از باغات و مزارع و مراتع، فعاالن 
زيادي به حاشيه رانده و توليد محصوالت كاهش يافت، اما با مطرح شدن 
كشت گلخانه اي يكبار ديگر نور اميد در دل كشاورزان روشن شد و با اينكه 
اين موضوع به ان��دازه اي كه در موردش حرف زده مي ش��ود و وعده داده 
مي شود، نه حمايت نشده و نتوانسته پيشرفت كند، اما در برخي استان ها 

اتفاقات خوبي رخ داده و مي تواند الگويي براي مناطق ديگر باشد. 
   تحولي در كشت هاي گلخانه اي

چند سالي مي شود كه البرز به عنوان استاني پيش رو در زمينه كشت هاي 
گلخانه مطرح اس��ت و بعد از راه اندازي تع��دادي از اين گلخانه ها حاال 
مشغول توسعه كشت تونلي در شهرستان ساوجبالغ است. كاري كه با 
كاهش ۶۰درصدي مصرف آب مي تواند در توليد محصوالت چهارفصل 
تحولي بزرگ ايجاد كند.  با اينكه در تمام مناطق البرز برنامه هاي ويژه اي 
براي حمايت و توسعه انواع كشت هاي گلخانه اي وجود دارد، اما بيش 
از ۸۵ هكتار از گلخانه هاي اين استان در ساوجبالغ قرار دارد كه با اين 
رقم بايد گفت اين شهرستان هاي طاليه دار حوزه كشت گلخانه اي در 
اين استان بوده و حرف اول را مي زند.  بعد از س��اخت و به بهره برداري 
رسيدن گلخانه هايي در زمينه توليد انواع ميوه و صيفي جات، هم اكنون 
گلخانه هاي ارزان قيمت و قابل جابه جايي براي نخستين بار در منطقه 
كوهسار ساوجبالغ براي بهره وري بيش��تر محصوالت ساخته و روشي 

علمي تر به نام كشت تونلي در اين شهرستان در حال اجراست. 
   نگاه به توليد گياهان دارويي

چندي پيش بود كه استاندار البرز با بيان اينكه رئيس جمهور در زمينه 
توسعه كشت گلخانه اي در استان مأموريت ويژه اي را محول كرده و در 
اين راستا توسعه گلخانه ها با هدف بهره وري را با اهتمام و جديت دنبال 
مي كنيم، گفته بود: »البرز يكي از استان هايي است كه بيشترين معضل 
را در زمينه تغيير كاربري اراضي كش��اورزي دارد، اما توسعه گلخانه ها 
مانع از بين رفتن اين اراضي مي شود. به ويژه اينكه با كمترين مصرف آب 
بيشترين بهره وري را كسب مي كنيم و اين شيوه اشتغالزايي زيادي هم 
به همراه دارد.  مجتبي عبداللهي، با تأكيد بر اينكه حمايت ويژه از كشت 
گلخانه اي از جمله كشت تونلي را با هدف افزايش توليد، كاهش مصرف 
آب و ايجاد شغل براي شهروندان در دستور كار قرار داده ايم، ادامه داد: 
»بدون شك در دوران جديد، كشاورزاني موفق عمل مي كنند كه در بازار 
رقابت توصيه هاي فني و كارشناسي متخصصان اين صنعت را اجرايي 

كنند و كشاورزي علمي را در اولويت كارهاي خود قرار دهند.« 
به گفته اين مسئول، استان البرز اين ظرفيت را دارد تا در زمينه كشت 
گلخانه اي عالوه بر صيفي جات به يك��ي از بزرگ ترين توليدكنندگان 

گياهان دارويي و گل هاي زينتي تبديل شود. 
   گلخانه هاي ارزان قيمت در راهند

در ميان سازه هاي گلخانه اي، سازه هاي كشت تونلي به عنوان نمونه اي 
نوين مطرح اس��ت كه به عرض ۵ ت��ا ۶ متر و به ارتفاع ۲ متر س��اخته 
مي شود.  ويژگي بارز اين سازه ها اين است كه نسبت به ديگر گلخانه ها 
قيمت بسيار كمتري دارند.  اين سازه ها به خاطر طراحي و ابعادشان در 
مقايسه با سازه هاي گلخانه اي پيش��رفته، خيلي زودتر گرم مي شوند و 
تهويه آنها راحت تر است. به همين دليل پيش بيني مي شود، سهولت در 
دسترسي و بناكردن آنها، عالقه مندي به اين سازه ها را افزايش داده است.  
بر همين اساس جهاد كشاورزي نيز از كشاورزاني كه توانايي فعاليت در 
اين بخش را داشته باشند، حمايت مي كند تا به توسعه كشت گلخانه اي 
در شهرستان ساوجبالغ و استان البرز كمك كند.  رئيس توليدات گياهي 
جهاد كشاورزي ساوجبالغ در اين باره مي گويد: »كاهش خسارات ناشي 
از سرما، يخبندان و تگرگ و همچنين مديريت بهتر و صرفه جويي در 

مصرف آب از جمله مزاياي اين شيوه كشت به شمار مي رود.«
علي آتش پيكر ادامه مي دهد: »زودرس بودن محصول و در واقع ورود 
زود هنگام محصول به بازار نيز جزو مزيت هاي نس��بي اين نوع كشت 
است.« رئيس جهاد كشاورزي ساوجبالغ نيز يكي از سياست هاي اين 
سازمان را توسعه كشت هاي گلخانه اي به ويژه كشت هاي تونلي عنوان 
كرده و مي گويد: »اين ش��يوه مزاياي بس��يار زيادي دارد از جمله آنها 
مي توان به صرفه جوي در مصرف آب و س��وخت و كاهش هزينه هاي 
توليد اش��اره كرد.« علي اكبر الماس��ي، توضيح مي دهد در اين روش 
كشت به علت اينكه دماي خاك افزايش مي يابد جوانه زني نيز با سرعت 
بيشتري صورت مي گيرد، بنابراين محصوالت نيز زودتر قابل برداشت 
هستند.  به گفته اين مسئول، كنترل بيماري ها و آفات و حفظ منابع آب 
و خاك و كاهش مصرف سوخت از ويژگي هاي بارز  توسعه گلخانه ها و 

حمايت از اين شيوه كشت را مي طلبد.  
الماسي مي گويد: »كنترل قيمت ها، كاهش واسطه ها، افزايش توليد و 
توليد محصوالت چهارفصل از ديگر مزاياي كشت تونلي است.« وي با 
بيان اينكه كشت گلخانه اي داراي مزيت هاي بسيار زيادي است، تأكيد 
مي كند: »گلخانه هاي س��اوجبالغ در زمينه توليد انواع گل و گياهان 
زينتي، گياهان دارويي و محصوالت سبزي و صيفي جات فعاليت دارند 

و با حمايت جهاد كشاورزي موفق عمل كرده اند.«
   توليد بيش از ۷۰ نوع محصول

در كش��ت تونلي با اس��تفاده از مالچ و تيپ بيش از ۶۰درصد در مصرف 
آب صرفه جويي مي ش��ود. به همين خاطر ه��م آب را مي توان ذخيره و 
حفظ كرد و هم خاك كمتر به خاك ورزي احتياج دارد.  نكته مهم اينكه 
بخشي از مواد و تجهيزات ديگر كه در روش هاي سنتي ضروري هستند، 
در گلخانه هاي تونلي ب��ه كار نمي آيند.  در اي��ن روش مي توان بيش از 
۷۰نوع محصول همچون گياهان دارويي، سبزي و صيفي جات و گل هاي 
آپارتماني و زينتي را تولي��د كرد و پيش رس ك��ردن محصول، كنترل 
و مبارزه راحت تر ب��ا علف هاي هرز و كاهش هزينه ه��اي توليد از ديگر 
مزاياي اين روش است.  كوتاه سخن اينكه ايران با كاهش بارش و منابع 
آبي مواجه اس��ت و روش هاي علمي و به روز مثل كشت تونلي مي تواند 
كمك بزرگي به مصرف آب مي كند، اما حمايت مسئوالن به ويژه جهاد 
كشاورزي براي آگاهسازي كشاورزان در گذر از كشاورزي سنتي و حركت 

به سمت مدرن كردن كشت و زرع از اهميت زيادي برخوردار است. 

برگزاريسيامينيادوارهسرداران
وشهدايروستايشهيدآباد

سي امين يادواره سرداران و ۴۶ شهيد روستاي شهيد آباد شهرستان 
خرم بيد دراستان فارس در گلزار ش�هداي اين روستا برگزار شد. 
حجت االسالم حيدر مصلحي، رئيس س��ازمان نشر آثار و ارزش هاي 
مشاركت روحانيت در دفاع مقدس در يادواره سي امين يادواره سرداران 
و ۴۶ شهيد روستاي شهيد آباد شهرس��تان خرم بيد در استان فارس 
گفت: برگزاري يادواره ش��هدا در روستاي شهيد آباد كه نگين فارس 
است كار بسيار ارزشمندي است.  روستاي شهيدآباد در سال هاي دفاع 
مقدس ۴۶ شهيد و ۵۰ جانباز تقديم انقالب اسالمي كرده است.  اين 
روستا يك خانواده، چهار شهيدي دارد و اين خانواده يكي از دو خانواده 
چهار شهيدي استان فارس است.  همچنين يك خانواده سه شهيده و 
پنج خانواده دو شهيده نيز دارد كه برخي از رزمندگان و جانبازان اين 

روستا بيش از ۲۰ ماه در جبهه جنگ حضور داشته اند.

كردستانپايلوتاجرايطرح
جنگلكارياجتماعيميشود

طرح جن�گل كاري اجتماعي ب�ه صورت پايلوت دراس�تان 
كردستان اجرا مي شود. 

اسماعيل زارعي كوشا، استاندار كردس��تان در ديدار معاون امور 
جنگل س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در سنندج 
گفت: يكي از خألهاي موجود در موضوع��ات پايه اي و زيربنايي 
زمان بودن آنهاس��ت كه مديران رغبتي به اجراي آن ندارند.  وي 
افزود: نيازمند تقوي��ت اين فرهنگ در بع��د عمومي و مديريتي 
هس��تيم تا نگاه به منابع طبيعي، نگاهي براساس فرهنگ ديني 
باشد كه همواره آينده را مدنظر دارد.  نماينده دولت در كردستان 
ادامه داد: از مساحت ۲ميليون و ۹۳۷ هزار هكتاري استان، بيش از 
۳۷۴هزار هكتار آن را جنگل تشكيل مي دهد، لذا از انجام طرح هاي 

جنگل كاري در گردنه صلوات آباد سنندج حمايت مي كنيم.

انتقالساكنانحريمدكلفشارقوي
برققمبهپرديسان

2۸۰ خانه در حريم دكل فشار قوي برق در استان قم شناسايي  شده 
كه براي جابه جايي به اراضي ۳2 هكتاري پرديسان منتقل مي شوند. 
ابراهيم معتمدي، معاون استاندار قم با اشاره به آماده سازي اراضي 
۳۲هكتاري پرديسان گفت: ۲۸۰خانه در حريم دكل فشارقوي برق در 
استان شناسايي  شده كه قرار است به زودي به اين مكان منتقل شوند.  
وي افزود: ضوابط و قوانين مرتبط با بازآفريني شهري بايد به نحوي 
تدوين شود كه قابل  استفاده براي عموم مردم باشد.  اين مسئول ادامه 
داد: تأمين زيرساخت آب، برق و گاز تا ورودي اراضي ۴۸ و ۳۲ هكتاري 
شهرك پرديسان بر عهده شركت هاي خدمات رسان است.  معتمدي 
گفت: در حال حاضر هم افزايي و همدلي مطلوبي در بين مجموعه 
مديريت استان و شهرداري قم درخصوص طرح هاي بازآفريني شهري 

وجود دارد كه بايد از اين فرصت نهايت استفاده انجام بگيرد.

   قم    كردستان    فارس

زنجان،موفقدرحوزهمدرسهسازي
    زنجان معاون برنامه ريزي و توسعه مشاركت هاي 
مردمي سازمان نوسازي مدارس با بيان 
اينكه استان زنجان يكي از اس�تان هاي موفق در حوزه مدرسه سازي 
است، گفت: شرايط مدرسه سازي زنجان قابل قبول است، اما مطلوب 
نيست و بايد در اين حوزه بيشتر كار شود. در اين ميان مديركل جديد با 
توجه به عملكرد مدير سابق مسئوليت س�نگين تري بر عهده دارد و 
نمي توان به عقب  بازگشت چراكه انتظارات از مديران افزايش يافته است. 
حميدرضا تقي پور، با اشاره به اينكه نوسازي و تجهيز مدارس يك دستگاه 
تخصصي اس��ت و در كنار آموزش و پرورش فعاليت مي كند، بيان كرد: 
نوسازي مدارس يكي از نهادهاي عمراني كشور بوده و در حوزه كيفيت 
استانداردها بسيار فعال است.  اين مسئول تأكيد كرد: مديران نوسازي بايد 
كارآفرين و نوآور باشند و نبايد تنها به بودجه دولتي اكتفا كرد و موجب 
زحمت خيرين باشيم.  تقي پور با بيان اينكه آموزش و پرورش ظرفيت هاي 
زيادي دارد و ثروتمندترين و در عين حال فقيرترين نهاد در كشور است، 
ابراز داشت: بايد به سمتي حركت كنيم كه مدارس با ابعاد بزرگ احداث 

شود و تمام مدارس در قالب حيات طيبه ساخته شود. 

بهرهبرداريازراهآهنچهارمحالوبختياريتاپايانسالآينده
طرح راه آهن     چهار محال وبختياري 
چهارمحال و 
بختي�اري تاكن�ون ۶5درص�د پيش�رفت 
فيزيك�ي داش�ته و تا پاي�ان س�ال آينده 

به بهره برداري مي رسد.  
علي حيدري، سرپرست معاونت امور عمراني 
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به تعهد 
وزارت راه و شهرسازي براي تكميل روسازي 
راه آهن مباركه به سفيددشت شهركرد گفت: 
اين طرح تاكنون ۶۵درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.  وي افزود: پس از آن وزارت راه و شهرسازي 
تعهد كرده تا روسازي طرح را انجام دهد كه پيش بيني مي شود دست باال تا پايان سال ۱۴۰۲ اين طرح 
به بهره برداري برسد.  اين مسئول توسعه فرودگاه ش��هركرد را از ديگر برنامه هاي مهم استان عنوان 
كرد و ادامه داد: يكي از مشكالت اين فرودگاه كوتاهي باند است كه در همين خصوص توسعه باند را 
در اولويت كار خود قرار داده و پس از آن در تالش هستيم تا روزانه يك پرواز به مقصد تهران برقرار و 
چابهار و عسلويه نيز به پروازهاي استان اضافه شود.  حيدري خاطرنشان كرد: تالش مي شود يك فروند 

هواپيماي اختصاصي خريداري شود تا بتوان پروازهاي استان را افزايش داد. 


