
به منظور جلوگيري      مازندران
از تشديد خسارات 
وارده ناشي از س�يل به مراكز جمعيتي شهري و 
روستايي210هزار مترمكعب عمليات آبخيزداري 
در عرصه ه�اي غ�رب مازن�دران انج�ام ش�د. 
س��يدامين زكي رئيس اداره كنترل س��يالب و 
آبخ��وان داري مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداري 
مازندران- نوشهر با بيان اينكه از سال 85 تاكنون 
210هزار مترمكع��ب عمليات آبخي��زداري در 
عرصه هاي اين منطقه انجام ش��ده است، گفت: 
عالوه بر آن عمليات مكانيكي آبخيزداري، عمليات 
بيولوژيك در سطح 20 هزار هكتار به انجام رسيد.  
وي افزود: به منظور جلوگيري از تشديد خسارات 
وارده ناش��ي از س��يل به مراكز جمعيتي شهري 
و روستايي به واس��طه آورد تنه و سرشاخه هاي 
درختان ريشه كن و افتاده، 10 سازه بند مشبك 
سرش��اخه گير روي رودخانه هاي طغياني غرب 

مازندران احداث ش��د كه عمده اعتب��ارات اين 
بخش از صندوق توسعه ملي تأمين و به مصرف 
رسيد.  اين مس��ئول ادامه داد: بروز و ظهور سيل 
تحت تأثير عوامل متعدد طبيعي بوده كه از جمله 

مي توان به پارامترهاي اقليمي شامل مقدار، شدت 
و مدت بارندگ��ي و پارامتره��اي فيزيكي حوزه 
آبخيز ش��امل وضعيت توپوگرافي، شيب، شكل 
حوزه، نوع و جنس خاك و سازند زمين شناسي 

اش��اره كرد.  زكي گفت: بررس��ي و بازديدهاي 
ميداني پس از سيل ششم مردادماه سال جاري و 
تحليل آمار بارندگي و دبي ايستگاه هاي مختلف 
درون و اطراف زيرحوزه هاي تحت تأثير س��يل 
نشان مي دهد كه به رغم كم بودن ميزان بارندگي، 
ش��دت بارندگي باال بوده اس��ت.  وي اف��زود: در 
مناطق باالدست به دليل شيب زياد و فقر پوشش 
گياهي، عمده ب��ارش رخ داده تبديل به رواناب و 
موجب بروز س��يل گرديد كه بارش در زيرحوزه 
آسياب رود و بخشي از زيرحوزه دلير قابل توجه 
نبوده و با توجه به اقدامات آبخيزداري انجام شده 
در اين حوزه ها خسارات وارده حداقلي بوده است.  
رئيس اداره كنترل سيالب و آبخون داري منابع 
طبيعي نوشهر ادامه داد: طبق اعالم شركت آب 
منطقه اي اس��تان مازندران دبي سيل اخير برابر 
200 متر مكعب در ثانيه رسيده كه در نوع خود 

بي سابقه بوده است.

210 هزار مترمكعب عمليات آبخيزداري در عرصه هاي غرب مازندران انجام شد

سيداحمدهاشمي اشكا

۱۵۳پروژهعمرانيدرعليآبادكتولافتتاحميشود
پ�روژه   1۵۳     گلستان
عمران���ي و 
اقتص�ادي هفت�ه دول�ت در شهرس�تان 
علي آبادكتول ب�ه بهره برداري مي رس�د. 
ابراهيم احمدي فرماندار علي آبادكتول از افتتاح 
و آغاز به كار 15۳ پروژه عمراني و اش��تغالزا به 
ارزش ۹52 ميلي��ارد و 800 ميليون تومان در 
اين شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد 
و گفت: ۴۳ هزارو 82۷ خان��وار از خدمات اين 
پروژه ها برخوردار مي شوند و براي 288 نفر نيز شغل ايجاد مي گردد.  وي با اشاره به سفر رئيس جمهور به 
استان گلستان از اختصاص اعتبار ۷11 ميليارد توماني به پروژه هاي عمراني اين شهرستان خبرداد و اعالم 
كرد: در اين سفر 1۴ هزارو ۴05 ميلياردتومان تسهيالت ارزي، ريالي و قرض الحسنه براي علي آبادكتول 
مصوب شده است.  اين مقام مسئول، تصويب ۴۳0 ميليون يورو براي نيروگاه سيكل تركيبي علي آبادكتول 
و پيش بيني 502 ميليارد تومان براي فاضالب شهري را از اتفاقات مهم اين سفر برشمرد و يادآور شد: 
همزمان با هفته دولت، افتتاح كارخانه ريسندگي و بافندگي ماهوت شمال با موقعيت اشتغالزايي براي 

100نفر و اورژانس بيمارستان بقيه اهلل و كلنگ زني پلي كلينيك اين شهرستان را خواهيم داشت.

درمانرايگانمددجويانمنطقهزرينهبههمتنيروهايجهادي
گروه ه���اي     كردستان
جه��ادي ب�ا 
حضور در منطقه زرينه شهرستان ديواندره 
به درمان رايگان مددجويان و نيازمندان اين 

منطقه پرداختند. 
محمد جاللي قائم مقام كميته امداد كردستان در 
برنامه بازديد از گروه هاي جهادي مستقر در منطقه 
زرينه شهرستان ديواندره گفت: هفت گروه جهادي 
در قالب تيم پزشكي و توسط بسيج دانشجويي با 
هدف كمك به درمان رايگان مددجويان تحت حمايت اين منطقه اعزام شده اند. وي افزود: اين تيم پزشكي 
به تعداد ۴5 نفر و شامل پزشك عمومي، متخصص و فوق تخصص، روانشناس و دانشجويان پزشكي است كه 
بعد از ويزيت و معاينه و انجام آزمايشات الزم نسبت به ارجاع به بيمارستان، تجويز و تحويل دارو و درمان اين 
افراد به صورت رايگان اقدام مي كنند.  قائم مقام كميته امداد كردستان گفت: اين تيم جهادي پزشكي هفت 
روستاي منطقه زرينه را پوشش و به مدت هفت روز در اين منطقه مستقر هستند كه در اين مدت 1500 
نيازمند مورد معاينه و ويزيت شدند. جاللي تصريح كرد: اين تيم پزشكي به صورت بيمارستان صحرايي مستقر 

در زرينه و به صورت گردشي در سطح روستاهاي اطراف مشغول به فعاليت درماني هستند.

پژوهشكدهمشتركبينالملليدركربالراهاندازيميشود
با هدف انتقال      خراسان رضوي
فناوري ه�اي 
نوين پژوهشكده مش�ترك بين المللي در 

كربال راه اندازي مي شود. 
دكتر امي��ر آوان رئيس پژوهش��گاه علوم پايه 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: با راه اندازي 
پژوهشكده در كربال دنبال استفاده از ظرفيت 
دانشگاه هاي طرف قرارداد با هدف انتقال دانش 
نوين به همس��ايگان در زمينه ه��اي مختلف 

آموزشي و پژوهشي هستيم.  وي افزود: در جريان سفر روساي دانشگاه هاي الوارث، الزهرا)س( و آستان 
قدس حسيني كشور عراق و بازديد از دانشگاه علوم پزشكي مشهد يك تفاهمنامه همكاري امضا شد 
كه تبادل استاد و دانشجو، برگزاري دوره هاي كوتاه مدت تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد پژوهشگاه و 
پژوهشكده هاي مشترك از جمله مفاد اين تفاهمنامه بود.  اين مسئول ادامه داد: در زمينه خدمات مورد نياز 
اساتيد دعوت شده به عراق هم اقدامات مورد نياز توسط دانشگاه هاي كربال صورت پذيرفته تا اعضاي هيئت 

علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد بتوانند برنامه هاي خود در اين شهر را به شكل مطلوب ارائه كنند.

ساخت مسكن براي مددجويان كميته امداد 
به همت بسيج سازندگي قم

 برگزاري اردوي جهادي به همت 
دانشجو معلمان جهادگر در مناطق كم برخوردار

   قم بسيج سازندگي 
قم با مش�اركت 
كميته امداد و بنياد مسكن 71 واحد مسكوني براي 
مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( مي سازد. 
مهران اسدي مدير فني سازمان بسيج سازندگي 
سپاه قم گفت: بسيج سازندگي استان در راستاي 
اهداف دولت براي جهش توليد مسكن با همكاري 
كميته امداد و بنياد مسكن نسبت به ساخت مسكن 
مددجوي��ان اقدام ك��رده و تاكنون اي��ن پروژه ها 
۷0درصد پيشرفت فيزيكي داش��تند.  وي افزود: 
براساس تفاهمنامه انجام شده 21 واحد در هفت 
بلوك ساخته مي شود كه هر بلوك داراي يك طبقه و 
هر طبقه داراي يك واحد است و در پروژه ديگري 50 
واحد در روستاها به صورت پراكنده ساخته مي شود 
كه تا به امروز نيز كار 10 واحد شروع شده است.  اين 
مسئول خاطرنشان كرد: براي پروژه 21 واحدي تا  
به كنون ۷0 درصد پيشرفت فيزيكي داشته ايم كه 
منابع مالي آن از كميته ام��داد، مددجويان، بنياد 
مسكن، بسيج سازندگي تأمين شده است.  اسدي با 
تأكيد بر اينكه عموم مردم در قالب طرح خشت هاي 
آسماني مي توانند با كد دستوري ۹۹88#*6655* 
در پرداخت سهم مددجويان مشاركت كنند، گفت: 
اميدواريم با مش��اركت مردم بتوانيم اين پروژه ها 

را زودتر به نتيجه برس��انيم و تحويل مددجويان 
دهيم.  وي افزود: بسيج سازندگي در حوزه مسكن 
محروم��ان اولويت را به مددجوي��ان كميته امداد 
اختصاص داده است و در مجموع 120 هزار واحد 
مسكن محرومان در سطح كشور قرار است ساخته 
شود كه در مرحله نخست ۴0 هزار واحد در دستور 
كار قرار گرفته است.  اين مسئول با اشاره به اقدامات 
انجام  شده در حوزه كمك هاي مؤمنانه، از مشاركت 
۹5 هزار بسته اي سپاه استان در توزيع 200 هزار 
بس��ته اي در قم خبرداد و گفت: بيش از ۳۷ هزار 
بس��ته غذايي با همكاري ناحيه بسيج دانشجويي 
و شوراي هيئات مذهبي توزيع شده است.  اسدي 
پرداخت 600ميليون تومان اجاره بها را مورد توجه 
قرارداد و يادآور شد: 560 گروه جهادي در سازمان 
بسيج سازندگي فعاليت دارند كه از اين تعداد 125 
گروه جهادي طالب هس��تند كه اي��ن گروه هاي 
طالب در دو اقدام شاخص قرارگاه ويژه خوزستان و 
گروه 200 نفره سالمت محور اقدامات ويژه اي انجام 
داده اند.  وي خاطرنش��ان كرد: در يكسال گذشته 
بيش از 12/5 ميليارد تومان تسهيالت با رويكرد 
اشتغال خانگي با معرفي بسيج سازندگي صورت 
گرفته اس��ت كه اين تس��هيالت منجربه اشتغال 

۷۳1نفر شده است.

با شركت جمعي از      بوشهر
دانشجومعلمان 
جهادگر به م�دت پنج روز در روس�تاي منطقه 
س�عدآباد، اس�تان بوش�هر برگ�زار ش�د. 
علي رحيميان مس��ئول معاونت جهادي بسيج 
دانشجويي عمار استان بوشهر گفت: با مشاركت 
جمع��ي از دانش��جومعلمان اردوي جهادي به 
مدت پنج روز در روستاي َجّره و شول از منطقه 
سعدآباد، استان بوشهر برگزار ش��د.  وي افزود: 
هدف از تشكيل قرارگاه شهيد شوشتري، انجام 
خدمات مستمر و با كيفيت و اس��تفاده از تمام 
ظرفيت هاي گروه هاي جهادي در سطح استان 
است.  اين مسئول با تأكيد بر اثرگذاري حداكثري 
و تخصصي هر دانشگاه در قرارگاه شهيد شوشتري 
بسيج دانشجويي عمار استان بوشهر ادامه داد: با 
هدف خدمت رس��اني به مناطق محروم استان 
بوشهر و رشد و توانمندس��ازي دانشجومعلمان 
دانش��گاه فرهنگيان، اردوي جهادي آموزش��ي 
و فرهنگي دانش��گاه فرهنگيان پرديس شهيده 
بنت الهدي صدر بوش��هر برگزار ش��د.  مسئول 
بسيج دانشجويي دانش��گاه فرهنگيان پرديس 
شهيده بنت الهدي صدر بوش��هر هم گفت: اين 
اردوي جهادي با برنامه ه��اي مختلفي از جمله 

آموزش  كتاب هاي درس��ي، آموزش نمددوزي، 
آموزش زبان انگليس��ي، آموزش و تفسير قرآن 
براي دانش آموزان و بانوان خانه دار، رنگ آميزي 
و شعار نويسي ديواري، بازي  و سرگرمي كارگاه 
اش��تغالزايي و كار آفريني بانوان، تكه چسباني، 
نقاشي خالق، سرود، كاردستي، مشاوره دختران 
نوجوان و زنان خان��ه دار، اكران فيلم مس��تند، 
مراس��مات مذهبي متناس��ب با ايام محرم و با 
عهده داري و مديري��ت دانش آموزان و كودكان، 
آموزش احكام برگزار شد.  سپيده اميني افزود: 
اردوي جه��ادي م��رداد م��اه، س��ومين حضور 
دانش��جومعلمان دانش��گاه فرهنگيان پرديس 
شهيده بنت الهدي صدر بوش��هر در طي هفت 
ماه اخير اس��ت كه دانش��جومعلمان ع��الوه بر 
خدمت رساني به مردم روستاهاي محروم و تقويت 
بنيه علمي و رشد خود، به دنبال طراحي يك نقشه 
راه جهادي آموزشي و فرهنگي براي دانش آموزان 
منطقه سعدآباد و در وهله بعدي كل استان بوشهر 
هستند.  وي ادامه داد: محروميت هايي از جنس 
عدم آگاهي از برخي خطرات تهاجم فرهنگي و نيز 
برخي محروميت هاي ديگر ناشي از عدم آموزش 
كافي به مردمان اين مناطق، برخي خانواده ها و 

جوانان را دچار بحران كرده است.

  خوزستان: چهاردهمين جشنواره بين المللي Euroinvent با حضور 
2۷ كشور از جمله استراليا، كانادا، ايران، ژاپن، كره، تايوان، لهستان، امريكا 
به صورت حضوري و غيرحضوري به ميزباني كشور روماني انجام شد.  در 
اين جشنواره ۳۳6 طرح بين الملل و ۳۳1 طرح داخلي با يكديگر به رقابت 
پرداختند و طرح هاي نوآورانه از كشورهاي مختلف جهان جهت انتقال 
تكنولوژي، تجاري سازي، شبكه سازي و فروش شركت داشتند كه در قالب 
1۴ كارگروه تخصصي مورد ارزيابي قرارگرفتند و مخترعان ايراني توانستند 
هفت مدال شامل »۴ مدال طال، 2 مدال نقره و يك مدال برنز« و »دو جايزه 
ويژه« را به خود اختصاص دهند. و حسين سلمانوندي به همراه همكارانش 

با طرح »نمك گير الكترو مغناطيس« موفق به كسب مدال نقره شدند. 
  اسالمشهر: حس��ين حبيبي فرماندار اسالمش��هر گفت: كمبودهاي 
س��رانه هاي آموزش و پرورش اين شهرستان بسيار چشمگير و از ميانگين 
استانداردها هم كمتر است.  وي افزود: همزمان با گراميداشت هفته دولت در 
مجموعه آموزش و پرورش اسالمشهر دو پروژه عمراني كه با مشاركت خيرين 

در سطح شهرستان احداث شده، افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
  مرك�زي: عابد حقدادي مدي��ركل ورزش و جوانان اس��تان مركزي 
گفت: اكنون ۴1 طرح نيمه تمام عمراني ورزش��ي اولويت دار كه داراي 
پيشرفت فيزيكي 20 تا ۹0 درصد هستند  كه براي تكميل اين طرح ها بايد 
اعتباري بالغ بر 5 هزار ميليارد ريال تزريق شود.  وي افزود: سالن ورزشي 
چندمنظوره روستاي خسروبيگ همچنين زمين چمن مصنوعي روستاي 
چهرقان از توابع شهرستان كميجان با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد ريال 

همزمان با هفته دولت امسال بهره برداري مي شود. 
   قزوين: حجت االسالم والمسلمين سيدمصطفي مجيدي مديركل 
اوقاف و امور خيريه اس��تان قزوين گفت: س��ه طرح تولي��دي، تجاري و 

مسكوني از محل درآمد موقوفات در اين استان اجرا مي شود. 
   بوشهر: علي باستين معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار بوشهر از پرداخت 
تسهيالت كم بهره بانكي به طرح هاي اشتغالزايي خبر داد و گفت: در اين راستا 

پرداخت 100 ميليون تومان تسهيالت به مشاغل خانگي استان آغاز شده است. 
  خراسان شمالي: محمدرضا قرباني، سرپرست پارك علم و فناوري 
خراسان شمالي در گفت وگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار كرد: چهار 
مركز رشد، 1۴2 شركت و واحد فناور، ۳0 شركت دانش بنيان و 2۳ صنعت 
خالق زير پوشش پارك علم و فناوري خراسان شمالي فعاليت مي كنند. 

   قزوين: رضا صفاري مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين 
گفت: 1۳۹ واحد راكد توليدي در شهرك هاي صنعتي استان وجود دارد 

كه از ابتداي امسال 2۴ واحد تعطيل به چرخه توليد بازگشتند. 
  فارس: علي جان صادقپور مديرعامل شركت آبفاي فارس گفت: هفته 
دولت ۴0 پروژه افتتاح و بهره برداري مي ش��ود.  وي اف��زود: از اين تعداد 
۳۹پروژه در زمينه آب است كه منجر به بهبود وضعيت آبرساني و خدمات 
مرتبط در۹۳ روستا و دو شهر خواهد شد.  اين مقام مسئول يادآور شد كه 
2۴2 هزار نفر از اين طرح ها بهره مند و كيفيت، فشار، حجم، پايداري تأمين 

آب آنها بهبود و مطلوبيت پيدا مي شود. 
   همدان: محمد صادق محبي نظر مديرعامل شركت گاز همدان گفت: 
جايگاه هاي CNG استان در سه ماهه نخست امسال نزديك به ۴6 ميليون 
مكعب گاز مصرف كردند.  وي با اشاره به اهميت گاز طبيعي در صنعت 
حمل و نقل تصريح كرد: در بهار امس��ال مجموع مصرف گاز طبيعي در 

۴8جايگاه استان ۴6 ميليون و 6۹۹ هزار و 2۳۷ متر مكعب بوده است.

اجراي40پروژهبازآفرينيبافتفرسوده
دراردبيل

40 پروژه بازآفريني در نقاط مختلف با       اردبيل
هدف نوس�ازي بافت هاي فرس�وده در 

استان اردبيل اجرا مي شود. 
محبوب حيدري مديركل راه و شهرس��ازي اردبيل با اشاره به اينكه با هدف 
نوسازي بافت هاي فرسوده ۴0 پروژه بازآفريني در نقاط مختلف استان اجرا 
مي شود، گفت: اين پروژه ها در قالب احياي بافت هاي فرسوده، احداث خانه 
محله و كتابخانه در اردبيل، مشگين شهر، پارس آباد و خلخال اجرا مي شود.  
وي در ادامه با بيان اينكه طرح نهضت ملي مسكن يكي از برنامه هاي اصلي 
دولت براي خانه دار كردن اقش��ار مختلف مردم بوده اس��ت، افزود: از زمان 
ش��روع ثبت نام، در اين اس��تان ۹۳ هزارو ۷80 نفر ثبت نام كردند كه از اين 
تعداد ۳2هزارو 800 نفر واجد ش��رايط دريافت مسكن شناخته شدند.  اين 
مسئول ادامه داد: مجموع اعتبارات پروژه هاي راه و شهرسازي اردبيل ۷هزارو 
۴00ميليارد ريال است كه عالوه بر اين 2 هزار ميليارد ريال هم تهاتر نفتي براي 
استان مد نظر قرار گرفته و در بحث تسهيالت بانكي هم هر سال 15 هزار الي 
20 هزار ميليارد ريال تسهيالت بانكي براي مسكن اختصاص داده مي شود.  
حيدري با اشاره به اينكه ۳0 درصد جمعيت استان اردبيل در بافت فرسوده 
زندگي مي كنند، گف��ت: 20 محله در اردبيل، 12 محله در مشگين ش��هر، 
11محله در پارس آبادمغان و هفت محله در خلخال به عنوان بافت فرسوده 
ناكارآمد شناسايي شدند.  وي افزود: هم اكنون ۹6۳ هكتار از مساحت شهر 
اردبيل، 2۴8هكتار از مساحت پارس آباد، ۹5 هكتار از مساحت مشگين شهر و 

8۴هكتار از مساحت شهر خلخال بافت فرسوده ناكارآمد است. 

بيشاز۳0پروژهعمراني
آمادهافتتاحدرانگوت

همزمان با هفته دولت بيش از ۳0 پروژه        اردبيل
عمراني در شهرستان انگوت اردبيل 

افتتاح و به بهره برداري مي رسد. 
لطفعلي زيادي فرماندار شهرستان انگوت در جلسه هماهنگي و برنامه ريزي 
گراميداشت هفته دولت و كنگره ملي ۳۴00 ش��هيد استان اردبيل گفت: در 
اين هفته عالوه بر اجراي برنامه هاي فرهنگي بيش از ۳0 پروژه عمراني افتتاح 
يا عمليات اجرايي آنها شروع خواهد شد.  وي از اجراي كنگره ملي بزرگداشت 
۳۴00 شهيد استان خبرداد و افزود: توجه به خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران 
و جانبازان و حفاظت از راه و آرمان هاي شهدا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
وظيفه همه ماست و اقتدار و عزت ايران اسالمي در تمامي عرصه ها مرهون خون 
مطهر شهداست.  فرماندار شهرس��تان انگوت بيان كرد: همچنين برنامه هاي 
فرهنگي، مذهبي، ورزشي، افتتاح پروژه ها، ديدار با خانواده هاي شهدا، ايثارگران 
و جانبازان تحت مديريت 1۴ كميته مجزا در كنگره اجرا خواهد شد.  زيادي 
پيرامون توزيع اعتبارات سال 1۴01 شهرستان بيان كرد: سهم شهرستان انگوت 
از اعتبارات استاني 16 ميليارد تومان بود كه حسب نياز و برنامه هاي دستگاه هاي 
اجرايي توزيع شد.  وي ادامه داد: با وجود تنش آبي و مشكالت حوزه هاي آب 
و راه اين اعتبار در حدي نبود كه بتوانيم مش��كالت را به نحو احسن مديريت 
كنيم، اما اميدواريم بتوانيم با ارائه طرح و برنامه و اعالم نياز از اعتبارات در اختيار 
وزارتخانه ها جذب و به صورت صحيح استفاده نماييم.  فرماندار شهرستان انگوت 
از شروع عمليات جاده دو بانده انگوت به قره آغاج با اعتبار اوليه ۹۴ميليارد تومان 

و اعتبار نهايي 1۳۴ ميليارد تومان در هفته دولت خبر داد.

محصوالتكمآببر
آمادهتوانمندكردناقتصادسمنان

با اينكه سمنان، استاني گرم به ش�مار مي آيد اما به خاطر موقعيت 
جغرافيايي خود هر چهار فصل را همزمان دارد و از ميزان گستره اش، 
مجموعاً 1۹۸ هزار هكتار به اراضي كشاورزي اختصاص داده است. طي 
سال هاي اخير و به خاطر خشكسالي و كمبود آب، كشاورزي سمنان با 
چالش هاي زيادي مواجه شد اما وضعيت آب و هوايي اين استان نشان 
داد در اين شرايط هم مي تواند محصوالت مهمي مثل پسته و زعفران و 
زيره را در حد صادرات توليد كند اما به شرطي كه با حمايت هايي همراه 
و اين محصوالت هم مثل محصوالت ديگر به حال خود رها نش�وند. 

    
از حدود 200 هزار هكتار اراضي كشاورزي سمنان 60 هزار هكتار آن 
باغ، 100 هزار هكتار زراعت و مابقي به صورت آيش مورد استفاده قرار 
مي گيرد و در سال هاي پربارش تحت كشت ديم مي رود. در كل حدود 
۴5هزار بهره بردار كشاورزي در اين استان مشغول به كاشت و برداشت 
محصوالت كشاورزي هستند و در نتيجه حدود 1/5 ميليون تن از انواع 
محصوالت كشاورزي را به بازار ايران و جهان عرضه مي كنند.  اين استان 
همجوار پايتخت بوده و از اين منظر بازار بسيار مناسبي براي پخش يا 

مصرف محصوالت كشاورزي در تهران دارد. 
   محصوالتي آماده براي ورود به بورس كاال

با زمين گير شدن بسياري از گياهان به خاطر كم آبي و خشكسالي هاي 
مستمر حاال چند محصول مثل پس��ته، زعفران و زيره جور كشاورزي 
نيمه جان سمنان را مي كشند.  محصوالتي كه قابليت حضور در بورس 
كاال را دارند و در كنار مزيت اقتصادي شان، ارزش افزوده باال، ماندگاري 
بسيار زياد، بازارهاي خارجي، بسته بندي آسان و فرآوري متعددي را نيز 
به خود اختصاص داده اند.  با اين شرايط سمنان اين فرصت را دارد كه در 
عين خشكسالي، بتواند در زمينه توسعه اقتصادي محصوالت كشاورزي 
گام هاي اساسي بردارد كافي است تنها اين نكته را مورد توجه قرار دهيم 

كه در دامغان ساالنه ۳ هزار ميليارد تومان گردش مالي پسته است. 
كشت زيره در شهرستان سمنان يك مزيت اقتصادي است البته اين به 
آن معني نيست كه در ديگر شهرستان ها اين محصول كشت نمي شود 
اما معدن آن سمنان محسوب مي شود در سال ۹۹ سطح زير كشت اين 
محصول 600 هكتار بود در سال 1۴00 با بيش از ۴00 هكتار افزايش، 
س��طح زير كش��ت اين محصول به يك هزارو 100 هكتار افزايش پيدا 
مي كند و در س��ال جاري نيز هنوز آمار رسمي كش��ت اين محصول با 
توجه به زمين كشت مشخص نيست. اين در حالي كه محمدرضا باقري 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان از رويكرد حمايت 
محور نسبت به صنايع كوچك و فرآوري در استان خبر داده و با بيان اينكه 
21 ظرفيت در قالب خوشه هاي صنعتي در استان شناسايي شده كه با 
هدف حمايت از كسب وكارهاي خرد و متوسط، ساماندهي مي شوند، 
مي گويد: »در اين زمينه پسته، زعفران و… مورد حمايت قرار مي گيرند 

تا بتوانيم حمايت متوازني را نيز از صنايع كوچك داشته باشيم.«
   پسته حرف اول را مي زند

بيش از 21 هزار هكتار از اراضي اس��تان س��منان تحت كشت پسته 
است. وجود مناطق كويري با زمستان هاي س��رد و تابستان هاي گرم 
اين اجازه را داده اس��ت تا در كنار وجود خاك هاي تقريباً شور، پسته 
به يك محصول استراتژيك باغي در اين استان تبديل شود و به جز در 
شهرستان مهدي شهر كه شرايط اقليمي تقريباً متفاوتي دارد در ساير 
شهرستان ها كشت بشود. پسته دامغان يكي از معروف ترين ارقام پسته 
در بازارهاي ايران و جهان به شمار مي آيد.  هرچند كشت اين محصول 
تنها در شهرس��تان دامغان اس��ت اما تقريباً در تمامي شهرستان هاي 
استان سمنان قابليت كشت و برداشت را دارد. ارقام كله قوچي، احمد 
آقايي، اكبري و شاه پسند در اين استان قابليت كشت با راندمان باال را 
دارد. پسته توليدي در اين استان عالوه بر تأمين بخشي از نياز داخل 
به ساير كشورها نيز صادر مي شود.  در همين رابطه استاندار سمنان با 
بيان اينكه يكي از ظرفيت هاي اساسي اقتصاد كشاورزي استان محصول 
پسته است، مي گويد: »يكي از اقدامات خوبي كه در سمنان در ارتباط 
با برند س��ازي اين محصول صورت مي گيرد، برگزاري جشنواره پسته 

دامغان است كه بايد با نگاه فرا استاني به آن توجه داشت.«
سيدمحمدرضا هاشمي با بيان اينكه پسته دامغان يكي از برندهاي شناخته 
شده در توليدات استان محس��وب مي ش��ود، ادامه مي دهد: »برگزاري 
رويدادها مي تواند در معرفي داشته هاي استان مانند زيره، زعفران، پسته 
و… مؤثر باشد اما در كنار آن مقوله افزايش بهره وري در كشت را نيز مد 
نظر قرار داده ايم.« وي با بيان اينكه سومين راهبرد بايد فرآوري باشد چرا 
كه ارزش افزوده بهتري را نصيب توليدات اس��تان سمنان خواهد كرد، 
تأكيد مي كند: »۳ هزار ميليارد تومان در سال گردش مالي پسته است كه 
مي توان به تقويت واحدهاي فرآوري اين ميزان را افزايش هم داد از سوي 
ديگر همانطور كه در نشست با مسئوالن جشنواره پسته نيز اعالم كرديم در 
ارتباط با توليداتي از اين دست آمادگي اعطاي تسهيالت تبصره 18 قانون 

بودجه شامل توليد و اشتغال در راستاي حمايت از توليدگران هستيم.«
   سمنان نيازمند گلخانه

در كنار محصوالت اساس��ي، انواع محصوالت زراع��ي و باغي ديگر مثل 
صيفي جات، ذرت، آفتابگردان، يونجه، انواع ميوه جات و گياهان دارويي در 
سمنان قابليت كشت دارند اما ميزان توليد آنها بسيار پايين است و كم آبي ها 
هم مزيد بر علت شده اند تا كشاورزان روي درآمدزايي از آنها هيچ حسابي باز 
نكنند.  از طرفي تعداد گلخانه هاي موجود در سمنان، كمتر از ميزاني است 
كه بتواند نيازهاي آن را برطرف كند به نحوي كه طي آخرين گزارشات 
كمتر از 110 هكتار انواع گلخانه در اين استان پهناور احداث شده است. 
شايد تمركز بر كاشت گياهاني كه ميزان درخواست آب كمتري داشته و 
بومي مناطق گرم و خشك هستند و همچنين توسعه واحدهاي گلخانه اي 
بتواند ميزان بهره وري و توليد محصوالت كشاورزي را به طور چشمگيري 
در سمنان افزايش بدهد. وارد شدن سرمايه گذاران بخش خصوصي به اين 
منطقه قطعاً كمك خواهد كرد تا تكنولوژي ها و روش هاي كشت مدرن تري 
توسط متخصصين كشاورزي بومي مورد استفاده قرار بگيرد و در نتيجه 

ميزان بهره وري در اين بخش باال برود. 
   توسعه كشاورزي دانش بنيان 

استاندار سمنان با بيان اينكه ثمره توجه به مقوله دانش بنيان و حمايت از 
اين مهم، بايد توسعه كميت و كيفيت محصوالت با به كارگيري دانش هاي 
نو و ظرفيت هاي علمي حوزه دانش بنيان در بخش توليد باشد، مي گويد: 
»استفاده از ظرفيت هاي دانش بنيان در امر كشاورزي به منظور افزايش 
بهره وري محصوالت و كاهش هزينه ها و مصرف آب امري حائز اهميت 
است. فرآوري مواد معدني و دوري از خام  فروشي در اين استان نيز يكي  
ديگر از مزاياي بي نظير توسعه شركت هاي دانش بنيان و استفاده از اين 
مهم است.« هاشمي ادامه مي دهد: »در توسعه شركت هاي دانش بنيان، 
هدف از اقدامات حمايتي تنها تزريق نقدينگي بدون توجه به خروجي 
مطلوب نيست؛ بلكه بايد تالش شود تا با تزريق تسهيالت، توسعه و رشد 

كيفيت و كميت محصوالت محقق شود.«

دانشجويانبسيجيجهادگر
بهكمكمحرومانفارسرفتند

2هزار دانشجوي بسيجي اس�تان فارس در ايام تابستان در 
قالب قرارگاه دانشجويي در مناطق محروم حضور پيدا كردند. 
سعيد يوسفي مس��ئول ناحيه بسيج دانش��جويي فارس گفت: 
2هزار دانشجويان بسيجي استان در ايام تابستان در قالب قرارگاه 
دانش��جويي عهد خدمت به مناطق كم برخوردار اعزام ش��دند.  
وي با بيان اينكه گروه هاي جهادي دانش��جويي فعال در استان 
فارس در دو مقط��ع زماني تعطيالت نوروز و تابس��تان به انجام 
خدمات به مردم مي پردازند، افزود: اي��ن خدمات در قالب هاي 
مختلف بهداشتي، آموزشي، عمراني و فرهنگي به مناطق محروم 
ارائه مي شود.  اين مس��ئول ادامه داد: اين قرارگاه اصلي در قالب 
1۴قرارگاه فرعي در مناطق كم برخوردار نقش آفريني مي كند كه 
بالغ بر 2 هزار دانشجو از استان فارس در ايام تابستان به مناطق 

محروم اعزام شده و مي شوند.

توزيعكفش
درميانمحرومانسيستانوبلوچستان

2۳ هزار جف�ت كف�ش در بين نيازمندان سراس�ر اس�تان 
سيستان وبلوچستان توزيع شد. 

علي اكبر جعفري معاون محروميت زدايي ق��رارگاه قدس نيروي 
زميني سپاه گفت: 2۳ هزار جفت انواع كفش زنانه، مردانه، بچه گانه 
مجلسي و اس��پرت در بين نيازمندان سراسر اس��تان سيستان و 
بلوچستان توزيع شد.  وي افزود: اين قرارگاه سال گذشته 1۳56 
پروژه عمراني بالغ بر يك ميليون خدمات عمومي غير عمراني از 
قبيل سبدهاي معيشتي، جهيزيه، اقالم حمايتي در سراسر استان 
داشته است.  اين مس��ئول ادامه داد: پروژه هاي ملي قابل توجهي 
نيز از قبيل اجراي بزرگترين طرح جهاد آبرساني تاريخ سيستان 
وبلوچستان به استعداد 2 هزار روس��تا نيز در دست اجراست كه 
81روستا در اين طرح تاكنون آبرساني ش��ده اند.  جعفري گفت: 

ارزش ريالي اين محموله را ۹0 ميليارد ريال عنوان كرد.

سيل۱۲00ميلياردتومان
بهكشاورزياستانمركزيخسارتزد

خس�ارت س�يالب ب�ه بخ�ش كش�اورزي اس�تان مركزي 
1200ميلياردتومان برآورد شد. 

علي صفري رئيس جهادكش��اورزي اس��تان مركزي گفت: طبق 
برآورد صورت گرفته جاري شدن سيالب در بارندگي هاي اخير در 
استان مركزي حدود هزارو 200 ميليارد تومان به بخش كشاورزي 
اين استان خس��ارت وارد كرد.  وي افزود: اين خسارت ها به بخش 
كشاورزي و دامپروري بيشتر در شهرس��تان هاي اراك، خنداب، 
فراهان، خمين و محالت و به نس��بت پايين تر در س��اوه، زرنديه و 
كميجان وارد ش��ده  است.  اين مس��ئول ادامه داد: اين خسارت به 
بخش هاي زراعي، باغ��ي، دامپروري و طيور، قن��وات، كانال هاي 
آبياري، جاده هاي بين مزارع، ابنيه و تأسيسات دامداري و مرغداري، 
و گلخانه ها وارد شده است.  صفري گفت: پس از وقوع سيل، اقدامات 

در خصوص بازسازي و بهسازي آغاز شده است. 

    مركزي   سيستان وبلوچستان     فارس

اجرايطرحكميوكيفيمراتعدرگيالناجراميشود
ط�رح ارتق�اي      گيالن
كم�ي و كيف�ي 
مرات�ع ب�ا ه�دف زمينه س�ازي ب�راي نظ�ام  
بهره برداري پايدار در استان گيالن اجرا مي شود. 
ميرحامد اختري مديركل منابع طبيعي گيالن 
با اشاره به اجراي طرح كمي وكيفي مراتع در اين 
استان گفت: اين موضوع با هدف بهره برداري پايدار 
از اين مواهب عظيم خدادادي است.  وي با اشاره به 
اعالم آخرين مهلت تمديد مجوزهاي مرتع داران، 
افزود: عرصه هاي مرتعي اس��تان گيالن عمدتاً در باند ييالقي از ارتفاع 1500 تا حدود ۳ هزار متر در اقليم 
نيمه مرطوب سرد و نيمه خشك سرد واقع شده و مساحتي بالغ بر 2۴5 هزار هكتار را شامل مي باشد.  اين 
مسئول ادامه داد: مراتع استان گيالن در سطح 10شهرستان تالش، رضواشهر، شفت، ماسال، فومن، رودبار، 
سياهكل، رودسر، لنگرود و املش پراكنش داشته و از حدود ۴51 سامانه عرفي تشكيل شده است.  اختري 
گفت: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، به لحاظ اهميت جايگزيني مرتعداران متوفي، مدت اجراي 

شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور را تا پايان 11 مرداد 1۴02 تمديد شده است. 
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