
فاز اول ۱۸ طرح      اردبيل
آبرس��اني ب�ه 
روس�تاهاي اردبيل در هفته دفاع مقدس به 

بهره برداري مي رسد. 
جهانبخش عطايي معاون هماهنگ كننده س��پاه 
حضرت عباس)ع( اردبيل در نشست خبري تبيين 
برنامه ه��اي هفته دفاع مق��دس گفت: طرح هاي 
آبرساني به ۴۵۴ روستا با ۴۷۶ ميليارد تومان اعتبار 
در حال اجراست كه فاز اول ۱۸ طرح در هفته دفاع 
مقدس به بهره برداري مي رسد.  وي به وجود بيش 
از ۲هزار و ۲۰۰ گروه جهادي در استان اشاره كرد 
و افزود: اين گروه ها در عرصه هاي مختلف از جمله 
آموزش��ي، فرهنگي، عمراني و س��امت با سپاه 
استان همكاري مي كنند.  اين مسئول با اشاره به 
شعار امسال هفته دفاع مقدس »ما مقاوم هستيم« 
تصريح كرد: در راس��تاي گراميداشت اين هفته، 
بيش از ۷۰۰ برنامه فرهنگي، هنري، ورزش��ي و 

عمراني در اس��تان برنامه ريزي شده است كه اين 
برنامه ه��ا در قالب ۶۰ موض��وع مختلف با حضور 
مردم و مسئوالن برگزار خواهد شد.  عطايي برپايي 
نمايشگاه رزمي- فرهنگي، نمايشگاه دستاوردهاي 

پايگاه هاي اسوه بسيج، برگزاري مسابقات مختلف 
ورزش��ي، رژه خودرويي نيروهاي مسلح، افتتاح 
طرح هاي عمراني، همايش پياده روي با خانواده، 
اجراي زنگ ايثار و مقاومت در مدارس، استقرار ميز 

خدمت در نماز جمعه، اعزام گروه هاي جهادي به 
مناطق محروم و اجراي پويش همكاسي مهربان 
براي تأمين نوشت افزار مورد نياز دانش آموزان را 
از جمله برنامه هاي پيش بيني شده براي اين ايام 
اعام كرد.  وي گفت: همچنين بازسازي عمليات 
والفجر يك، دي��دار با خانواده هاي ش��هداي اين 
عمليات و تجليل از فرماندهان، ايثارگران و سربازان 
از ديگر برنامه ها خواهد بود.  معاون هماهنگ كننده 
س��پاه حضرت عباس)ع( اردبيل افزود: تجليل از 
فرماندهان، ايثارگران و سربازان، مسابقات ورزشي، 
افتتاح طرح هاي عمراني، پي��اده روي با خانواده، 
زنگ ايثار و مقاومت در م��دارس، ميز خدمت در 
آيين هاي نماز جمعه، اعزام گروه هاي جهادي به 
مناطق محروم و پويش همكاس��ي مهربان براي 
تأمين نوش��ت افزار دانش آموزان ك��م بضاعت را 
از ديگر برنامه هاي هفته دفاع مقدس در اس��تان 

اردبيل عنوان كرد.

بهره برداري از فاز اول ۱۸ طرح آبرساني به روستاهاي اردبيل

سيداحمد هاشمي اشكا

برپايي اولين اردوي فراگير تشكيالتي دانش آموزان در فارس
اولي���ن اردوي      فارس
فراگير تشكيالتي  
ويژه دانش آموزان دختر و پسر پيشتاز سازمان 

دانش آموزي در فارس برگزار شد. 
مرتضي كريمي رئيس س��ازمان دانش آموزي 
فارس از برگزاري اولين اردوي فراگير تشكياتي 
ويژه دانش آموزان دختر و پسر پيشتاز سازمان 
دانش آموزي خبرداد و گف��ت: اردوي فراگير 
تشكياتي با رويكرد تربيت اجتماعي مبتني بر 
سند تحول بنيادين برگزار شده  و از جمله اهداف آن تقويت ابعاد ديني و معنوي دانش آموزان و ارتقاي 
روحيه مشاركت جويي و كارگروهي، پذيرش نظم، قانونمندي، تاب آوري و سازگاري بين دانش آموزان 
است.  وي با اشاره به اينكه يكي از بس��ترهاي مهم تربيت دانش آموزان اردوهاي دانش آموزي است، 
برگزاري اردو را در شكل گيري شخصيت دانش آموزان مؤثر اعام كرد و افزود: تحقق اهداف سازمان 
دانش آموزي در گرو تربيت، آماده سازي و توانمندس��ازي دانش آموزان است.  اين مسئول ادامه داد: 
دانش آموزان در اين اردوه��ا، آموزش هاي جامعي در حوزه هاي مختلف تش��كياتي از جمله حوزه 

اعتقادي، سياسي و فكري و مهارت هاي مختلف زندگي مي بينند.

برداري از نخستين خانه هالل عشايري كشور در كوهرنگ بهره 
نخستين خانه     چهارمحال و بختياري 
هالل عشايري 
كش�ور در منطق�ه عش�ايري ديم�ه در 
شهرستان كوهرنگ به بهره برداري رسيد. 
مسعود مثنوي سرپرست جمعيت هال احمر 
چهارمحال و بختياري گفت: نخستين خانه هال 
عشايري كشور و يكصد و بيستمين خانه هال 
استان چهارمحال وبختياري در منطقه عشايري 
ديمه شهرستان كوهرنگ به بهره برداري رسيد.  
وي افزود: خانه هاي هال با هدف ارتقاي سطح آمادگي و تاب آوري جوامع محلي و روستايي با رويكرد 
مديريت حوادث و سوانح مبتني بر جامعه راه اندازي مي شود.  اين مسئول ادامه داد: جمعيت هال احمر 
براي تحقق شعار »هر خانواده يك امدادگر« قصد دارد با تأسيس خانه هاي هال در شهرها و روستاها، 
جامعه هدف بيشتري را تحت آموزش قرار دهد.  مثنوي خانواده عشاير را از نظر خودامدادي دچار مشكات 
زيادي دانست و گفت: همكاري جمعيت هال احمر مي تواند بخشي از اين مشكات را رفع كند.  وي يكي از 
وظايف اصلي جمعيت هال احمر چهارمحال و بختياري را تسكين آالم بشري اعام كرد و افزود: هم اكنون 

۱۱۹ خانه هال فعال در محله ها، روستاها و شهرهاي استان فعاليت دارد.

ساخت ۲ تصفيه خانه در قزوين آغاز شد
س���اخت دو      قزوين
ن�ه  تصفيه خا
فاضالب شهرك هاي صنعتي خرمدشت و 

آراسنج قزوين آغاز شد. 
رضا صفاري مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان قزوين گفت: عمليات اجرايي 
احداث دو تصفيه خانه فاضاب ش��هرك هاي 
صنعتي خرمدشت و آراسنج با سرمايه گذاري 
۴۰۰ ميليارد ريالي آغاز شده است.  وي افزود: در 

راستاي حفظ محيط  زيست و ساماندهي پساب خروجي واحدهاي توليدي تاكنون در سه شهرك صنعتي 
كاسپين، ليا و حيدريه تصفيه خانه فاضاب احداث شده كه بيش از ۹۵درصد از واحدهاي فعال مستقر در 
اين شهرك هاي صنعتي به آن متصل و پساب خروجي آنها بعد از ورود به تصفيه خانه فاضاب بازچرخاني 
و مجدد در واحدهاي توليدي و فضاي سبز استفاده خواهد شد.  اين مسئول ادامه داد: اكنون طرح مميزي 
ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي براي ۵۰۰ واحد توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهرك ها و 

نواحي صنعتي تابعه با هدف ارتقای سطح ايمني، بهداشت و محيط زيست انجام  شده است.

 تحويل 2 واحد مسكوني
 به خانواده شهداي فاطميون

 اجراي 3هزار و700 برنامه 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در خوزستان

با پيگيري هاي      بوشهر
امام  س���پاه 
صادق)ع( بوشهر و دستور فرمانده كل سپاه 
و اه�داي زمين از ط�رف يك خي�ر در بندر 
گن�اوه، دو واحد مس�كوني ب�راي خانواده 
شهيداني از تيپ فاطميون احداث و در هفته 
دفاع مقدس به آنها تحويل داده مي ش�ود. 
 سردارسرتيپ پاسدارعلي رزمجو فرمانده سپاه 
امام صادق)ع( بوشهر از برگزاري مراسم ملي رژه 
نيروهاي مسلح و به نمايش گذاشتن تجهيزات 
و ادوات نظامي روز دني��ا و نمايش اقتدار نظام 
مقدس جمهوري اسامي ايران در كنار آب هاي 
نيلگون خليج فارس همزمان با آغاز هفته دفاع 
مقدس در بندر اين استان خبرداد.  وي افزود: با 
توجه به نقش مهم امام راحل به عنوان فرمانده 
كل قوا در هشت سال جنگ تحميلي، نخستين 
برنامه هفته دف��اع مقدس دي��دار فرماندهان 
نيروهاي مسلح استان با نماينده ولي فقيه استان 
در ۲۹ شهريور خواهد بود.  سردار رزمجو ادامه 
داد: در بوشهر دو خانواده شهيد از تيپ فاطميون 
كه در بندرگناوه ساكن بودند و شرايط زندگي 
نامناسبي داشتند، شناسايي شدند و با پيگيري 
انجام شده و دس��تور سردار س��امي فرمانده 

كل س��پاه و با زمين اهدايي يك خير، دو واحد 
مسكوني با اعتبار۷۰۰ ميليون تومان براي آنها 
احداث شد كه در اين هفته به آنها تحويل داده 
مي شود.  به گفته اين مسئول، همزمان در استان 
و كشور تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس به 
صورت ويدئو كنفرانس��ي در حسينيه عاشقان 
ثاراهلل برگزار مي ش��ود.  س��ردار رزمجو با بيان 
اينكه پايگاه هاي مقاومت در بس��ياري از نقاط 
بوشهر با مشكل فضا و اسكان روبه رو هستند، 
گفت: در اين هفته دو حوزه مقاومت خواهران 
و برادران شهر چغادك از توابع شهرستان اين 
استان به بهره برداري مي رسد.  وي افزود: شعار 
راهبردي هفته دفاع مقدس امسال  »ما مقاوم 
هس��تيم« اس��ت و چهارم مهر ماه همايشي با 
همين عن��وان در فرودگاه بين المللي بوش��هر 
برگزار مي شود.  فرمانده س��پاه امام صادق)ع( 
استان بوشهر ادامه داد: در اين هفته ۲هزار بسته 
لوازم التحرير هر يك به ارزش ۵۰۰ هزارتومان 
درميان دانش آموزان نيازمند اس��تان بوش��هر 
توزيع مي ش��ود.  وي تجليل از سربازان نمونه 
و برگزاري همايش نقش جهاد س��ازندگي در 
دوران دفاع مقدس را از ديگر برنامه هاي هفته 

دفاع مقدس برشمرد.

به مناسبت هفته     خوزستان
دفاع مقدس بيش 
از 3هزار و700 برنامه در خوزستان اجرا مي شود. 
س��ردار مرادحاجتي مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس خوزستان گفت: بيش 
از 3ه��زار و۷۰۰ برنامه فرهنگ��ي، اجتماعي، 
ورزشي، عمراني، رس��انه اي و هنري در استان 
برنامه ريزي شده كه از روز گذشته اجراي آنها 
را با ديدار ۴۲ فرمانده ارش��د نيروهاي مسلح 
استان با امام جمعه اهواز و تجديد عهد و پيمان 
با آرمان هاي بلند شهدا، بنيانگذار كبير انقاب 
و فرمانده��ي كل قوا آغاز كردي��م.  وي افزود: 
رژه مش��ترك نير هاي مسلح به ميزباني ارتش 
جمهوري اس��امي ايران در اه��واز، تجليل از 
پيشكس��وتان دفاع مق��دس در محضر رهبر 
معظ��م انقاب به ص��ورت ويدئ��و كنفرانس، 
گلباران محل ش��هادت جمعي از س��ربازان و 
مردم اس��تان در رژه 3۱ شهريور سال ۱3۹۷، 
غبارروبي و عطرافشاني گلزار شهدا، تجليل از 
كادر درمان و مدافعان سامت استان و همايش 
پياده روي خانوادگي از جمله اين برنامه هاست.  
اين مس��ئول ادامه داد: نواختن زنگ مقاومت 
در م��دارس، اعزام راوي��ان دف��اع مقدس به 

مدارس و مناطق كم برخوردار استان، تجليل 
از پيشكس��وتان اصناف فعال در زمان جنگ، 
همايش عشاير استان، اعزام گروه هاي جهادي 
به مناطق ك��م برخوردار، توزي��ع كمك هاي 
مؤمنانه و پخش ويژه برنامه ه��اي تلويزيوني 
تا پايان هفته دفاع مق��دس خواهند بود.  مراد 
حاجتي با بيان اينكه س��پاه و بسيج در هفته 
دفاع مقدس امسال در دو بخش ملي و استاني 
برنامه دارند، گفت: در ي��ك بخش برنامه هاي 
مش��ترك با مجموعه ارتش و نيروهاي مسلح 
اس��ت كه ديدار پيشكس��وتان دف��اع مقدس 
با رهبر معظ��م انقاب به ص��ورت حضوري و 
تصويري در سراس��ر كش��ور، رژه 3۱ شهريور 
به نش��انه اقتدار، ديدار با نماينده ولي فقيه در 
استان و نواختن زنگ مدارس از آن جمله است.   
وي افزود: در بخش كش��وري نيز نمايندگان 
عشاير خوزستان در رژه اي كه در تهران برگزار 
مي شود شركت خواهند كرد.  مديركل حفظ 
آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس خوزستان 
ادامه داد: در بخش اس��تاني پخ��ش توليدات 
صدا و س��يما، كلنگ زني اِلمان زنان در كنگره 
شهدا، بحث شب شعر دفاع مقدس و برگزاري 

۱۴۰يادواره شهدا برگزار مي شود. 

   اسالمش�هر: اكبر قنبري مدي��ر آموزش و پرورش اسامش��هر گفت: 
مدارس شهرستان در سال تحصيلي جديد براي استقبال و ميزباني از ۹۶ هزار 
دانش آموز آماده شده اند.  وي افزود: براي سال تحصيلي جديد تاكنون ۲هزار 
و۵۲۶ كاس درس در سطح 3۰۸ مدرسه آماده شده است و با تدابير اتخاذ 
ش��ده كمبود كاس درس نداريم و با به كارگيري نيروهاي حق التدريسي 

همزمان با آغاز سال تحصيلي هيچ كاس بدون معلمی نخواهيم داشت. 

   خراسان رضوي: علي فخاري مدير اجرايي ستاد اربعين شهرستان 
تايباد گفت: 33 كاروان متشكل از هزار و ۷۰۰ زائر كشور افغانستان از 
طريق گذرگاه زمين��ي دوغارون وارد ايران ش��ده اند.  وي با بيان اينكه 
اين تعداد زائر افغانستاني در حسينيه شهيد سليماني مورد استقبال و 
خدمت رساني قرار گرفتند، افزود: در غرفه هاي مستقر در حسينيه شهيد 
سليماني واقع در نمايندگي اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي در مرز 
دوغارون، خدمات پذيرايي، حمل ونقل، اسكان موقت، كار با كودكان، 

پزشكي و امدادي ارائه مي شود. 

   قزوين: سيدعلي قاسم زاده رئيس دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( 
قزوين از راه اندازي مركز نوآوري هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاهي براي 
نخستين بار در اين دانشگاه خبرداد و گفت: طراحي زيرساخت هاي عمراني 

و محتوايي آن انجام شده است. 

   خراسان جنوبي: هادي شاه وردي مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خراسان جنوبي گفت: نمايشگاه ملي ميراث عاشورا در قاب 
عكس در خراسان جنوبي با ۴۰ اثر منتخب در باغ و عمارت جهاني اكبريه برپا 
شد.  وي افزود: اين نمايشگاه از روز گذشته تا ۴ مهر ۱۴۰۱ در محل نگارخانه 

سرو باغ و عمارت جهاني اكبريه ميزبان عاقه مندان خواهد بود. 

   قم: ابوالقاسم مقيمي معاون هماهنگي امور زائران استانداري قم با اشاره 
به اينكه از هفتم ماه صفر ميزبان حدود 3۱۸ ه��زار نفر از زائران بوده ايم، 
گفت: اين زائران از يك تا سه شبانه روز در قم مستقر بودند كه ميزباني از 

آنها افتخاري بزرگ بود. 

   اردبيل: فرهاد پورفرضي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 
استان اردبيل گفت: بيست وسومين كنگره ملي و نهمين كنگره بين المللي 
پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي به مدت چهار روز از ۵ مهر در اردبيل برگزار 
خواهد شد.  وي افزود: در اين نمايش��گاه رونمايي از مواد اوليه داروي بيماري 
ام اس و همچنين دستگاه اكسيژن ساز خانگي و بيمارستاني را خواهيم داشت. 

   يزد: رضا ابهت مديركل بهزيس��تي يزد اعام كرد: تع��داد ۱3 خانه  
غيردولتي و يك مركز دولتي در قالب شيرخوارگاه تحت نظارت بهزيستي 

از ۱3۹ كودك بي سرپرست و بدسرپرست در استان نگهداري مي كنند. 

   سيستان و بلوچستان: حسين مدرس خياباني استاندار سيستان 
و بلوچستان گفت: ۱۰۰ ميليارد تومان براي حذف مدارس كانكسي در 

سيستان و بلوچستان اختصاص يافت. 

   قم: محمد حيدري رئيس جهاد دانشگاهي قم براي تأسيس مركز درمان 
سرطان سينه در اس��تان اعام آمادگي كرد.  وي با اشاره به اينكه شبكه ملي 
پيشگيري و درمان سرطان سينه ايجاد شده اس��ت، افزود: اين سرطان قابل 
پيشگيري است و ۹۰ درصد در تشخيص به موقع قابل درمان و پيگيري است. 

   زنجان: روح اهلل صالحي رئيس كميته امداد امام خميني)ره( زنجان با 
اشاره به روند برگزاري مرحله دوم شور عاطفه ها گفت: از ابتداي برگزاري 
اين رويداد، بيش از ۵ميليارد تومان كمك هاي خيران اين استان در حمايت 

از دانش آموزان نيازمند جمع آوري و بين جامعه هدف توزيع شده است.

 كمبود 50 مدرسه 
در شهرك هاي اقماري زنجان 

با توجه به كمبود ۵0 مدرسه در ش�هرك هاي اقماري شهر زنجان 
اداره كل راه و شهرس�ازي اي�ن اس�تان ب�راي رفع مش�كالت به 
دنب�ال س�اخت فض�اي آموزش�ي در مناط�ق مختل�ف اس�ت. 
مديركل راه و شهرسازي اس��تان زنجان با اشاره به كمبود ۵۰ مدرسه 
۱۲ كاسه در شهرك هاي اقماري شهر زنجان گفت: براي رفع مشكل 

به دنبال ساخت فضاي آموزشي در اين مناطق هستيم. 
مسعود بيات منش با اشاره به اينكه درخواست اداره كل راه و شهرسازي 
استان زنجان پيگيري كامل ماده ۱۸ توسط آموزش و پرورش و نوسازي 
مدارس اس��ت، گفت: با توجه به كمبود ۵۰ مدرس��ه در شهرك هاي 
اقماري شهر زنجان اداره كل راه و شهرسازي اين استان براي رفع اين 

مشكل به دنبال ساخت فضاي آموزشي در اين مناطق است. 
وي ادامه داد: متولي اجراي ماده ۱۸ در ش��هرك هاي اقماري فقط راه 
و شهرسازي نيست. دستگاه هاي ديگر نيز بايد پيگيري كنند و در اين 
راستا هفت باب مدرسه اي كه راه و شهرسازي در اين شهرك ها متعهد 
ساخت آن شده سه يا چهار باب در مهر ماه سال آينده آماده خواهد شد 

و بقيه نيز در مهر سال ۱۴۰3 به پايان مي رسد. 
اين مسئول، به پيش بيني فضاهاي آموزشي براي طرح هاي نهضت ملي 
مسكن در استان اش��اره و بيان كرد: اين طرح در قالب دو قانون جهش 
توليد و ساماندهي مسكن انجام مي گيرد كه در ماده ۱۶ قانون جهش 
نيز ماده ۸ آيين نامه اجرايي و ساماندهي به صراحت متولي امر زيربنايي 
و روبنايي را خود دستگاه ها اعام كرده است.  مديركل راه و شهرسازي 
زنجان به كمبود مدارس��ي كه هر كدام بايد حداق��ل ۱۲ كاس درس 
داشته باشند و در شهرك هاي اقماري اين استان ساخته شوند اشاره كرد 
و گفت: مساحت شهرك هاي اقماري هزار و ۲۰۰ هكتار است كه حدود 
۲۰ درصد به ميزان ۲۵۰ هكتار آن در مالكيت دولت )راه و شهرسازي( 

بوده و متولي بقيه زمين ها به تعاوني هاي مسكن مربوط است. 
بيات منش افزود: با پيگيري انجام گرفته تفاهمنامه اي بين سازمان ملي 
زمين و مسكن و سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس جهت تأمين 
فضاهاي آموزشي در حال انعقاد است كه طبق آن منابع مورد نياز براي 
تأمين فضاهاي آموزشي از سه محل وزارت راه و شهرسازي، صندوق 
توسعه ملي و منابع استاني تأمين خواهد شد.  وي تأكيد كرد: انجام و 
اجراي تفاهمنامه ياد ش��ده به تأمين ۵۰ باب مدرسه مورد نياز كمك 
مي كند و بايد از فرصت به وجود آمده بهره الزم را برد و در اين ميان راه و 

شهرسازي استان زنجان براي تأمين سهم خود آماده است. 
الزم به ذكر اس��ت ش��هرك هاي اقماري زنجان هم اكن��ون از كمبود 
امكانات زيادي رنج مي برند كه نبود مراكز علمي و آموزشي بخشي از 

آنهاست و در كنار تأمين آنها بايد به ديگر نيازها هم توجه شود.

 كاهش كشت پنبه 
و شعله هاي بيكاري در گلستان

وقت�ي زمين هاي زير كش�ت پنب�ه از ۱00ه�زار هكتار در س�ال 
به ۱0ه�زار هكتار رس�يد، تازه مس�ئوالن متوجه ش�دند كه چه 
باليي س�ر اين محصول آمده اس�ت.  بر همين اس�اس اوايل دهه 
90 طرحي ارائه ش�د تا يك بار ديگر كش�ت پنبه احيا ش�ود اما با 
گذشت ۱0 سال امس�ال اعالم شده اس�ت حدود 30 هزار هكتار 
از اراضي اس�تان گلس�تان زير كش�ت پنب�ه رفته و بي�ش از ۴0 
هزار تن وش پنب�ه برداش�ت خواهد ش�د. اما نكته مه�م اينكه 
پنبه ۱۸ برابر محصوالت ديگ�ر قابليت اش�تغالزايي دارد و براي 
رس�يدن به اين هدف بايد كش�ت اي�ن محصول مكانيزه ش�ود. 

    
حدود پنج دهه قبل تر كشت پنبه در بيش از ۱۰۰ هزار هكتار از اراضي 
زراعي گلستان رواج داش��ت و در آن زمان تعداد زيادي كارخانه پنبه 

پاك كني در اين منطقه فعاليت مي كرد. 
اين كارخانه ها توانسته بودند براي جمعيت زيادي اشتغال ايجاد كنند 

و كمك بزرگي براي درآمدزايي و امرار معاش خانواده ها باشند. 
اما از همان زمان و به دليل تصميمات غلط و س��وء مديريت ها مسير 
اش��تباهي در پيش گرفته ش��د و از دهه هاي ۷۰ و ۸۰ كشت پنبه به 
شدت نزول كرد تا جايي كه مساحت اراضي پنبه در گلستان به كمتر 

از ۱۰هزار هكتار در سال رسيد. 
 به گفته محس��ن ميرسليمي كارشناس كش��اورزي، واردات بي رويه 
منسوجات، عدم تناس��ب قيمت گذاري پنبه با ساير محصوالت، افت 
كيفي بذور پنبه و كاهش تناژ در واحد سطح، آفت زدگي و كم رغبتي 
كارخانجات پنبه پاكني ب��ه خريد محصول داخل��ي از جمله داليلي 
بود كه سبب ش��د كش��ت يا به روايت ديگر »صنعت پنبه گلستان« 

زمينگير شود. 
   كاهش 90درصدي كشت پنبه

وقتي وضعيت خيلي بغرنج ش��د و سطح زيركش��ت پنبه به كمتر از 
۱۰ درصد سال هاي قبل رس��يد، متوليان جهاد كشاورزي و مؤسسه 
تحقيقات پنبه كشور به اين فكر افتادند تا با اعمال مشوق هاي مختلف 
مانند افزايش قيمت خريد پنبه، ممانعت از ورود منسوجات خارجي و 
ارائه بذور جديد با عملكرد باالتر و دوره رشد كوتاه زمينه رونق پنبه در 

سرزمين طاي سفيد را فراهم كنند. 
اوايل دهه ۹۰ بود كه قرار شد طرح هاي جهاد كشاورزي اجرايي شود 
و حاال با گذشت حدود ۱۰ سال از ترسيم برنامه هاي حمايتي و اجراي 
مشوق هاي نرم و سخت افزاري از كشاورزان پنبه كار، هنوز چشم انداز 
مسئوالن براي بازگشت به دوره اوج اين محصول به طور كامل محقق 
نش��ده اس��ت. انگار طرح وجود دارد اما مجري و دلسوزي نيست كه 
بخواهد آنها را اجرايي كند و ش��ايد هم مديراني كه اص��ًا نه پنبه را 

مي شناسند و نه درد پنبه كار را درك مي كنند. 
اوايل ش��هريور ماه بود كه رئيس اداره پنب��ه و دانه هاي روغني جهاد 
كشاورزي گلس��تان از آغاز برداش��ت پنبه اس��تان خبر داد و گفت: 
»تاكنون ۲هزار و ۲۰۰ تن برداش��ت و به كارخانجات پنبه پاك كني 

تحويل داده شده است.«
موسي خاني با بيان اينكه قيمت خريد پنبه از كشاورزان به صورت توافقي 
است، افزود: »۹ كارخانه استان محصول پنبه را از كشاورزان خريداري 
مي كنند و امس��ال بيش از ۴۰ هزار تن وش پنبه برداشت مي شود كه 

حدود ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش خواهد داشت.«
اين مسئول از كشاورزان درخواست كرده بود براي جمع آوري پنبه از 
كيسه پاستيكي و نخ هاي پاستيكي استفاده نكنند و هنگام برداشت 
از پيش بند هاي پنبه اي استفاده ش��ود، زيرا اگر از كيسه هاي نايلوني 

استفاده شود به الياف و كيفيت پنبه آسيب مي رسد. 
   ارقام جديد، توليد بيشتر و هزينه كمتر

شنيدن صداي پنبه كاران نشان مي دهد آنها پشتيباني نكردن دولت 
در تهيه كود، سم و بذر را از داليل بي رغبتي خودشان براي كشت اين 
محصول اعام مي كنند. ضمن اينكه رش��د قيمت س��اير محصوالت 
كشاورزي مانند گندم، شالي و سويا و حمايت و تمركز دولتمردان بر 
حمايت از كشت آنها سبب شده است  زارعان به كشت پنبه عاقه اي 

نداشته باشند. 
در گلستان ارقام زودرس شامل لطيف، ساجدي و شايان كشت مي شود 
كه با كاهش دوره، مي توان ساير هزينه ها از جمله كارگري و مديريت 
را هم پايين آورد. هم اكنون قرار شده است مؤسسه پنبه، هسته هاي 
اوليه بذر را توليد كند و سپس امتياز توليد به تعاوني ها و مزارع مختلف 
واگذار  شود و مؤسسه تحقيقات پنبه كشور بر روند كاشت و توليد آن 

نظارت كند. 
در همين رابطه رئيس مؤسس��ه تحقيقات پنبه كش��ور با بيان اينكه 
وظيفه اصلي اين مؤسس��ه معرفي ارقام جديد ب��راي مناطق مختلف 
كشور و استان اس��ت و هدف، افزايش توليد در واحد سطح و كاهش 
هزينه هاي توليد براي كشاورز بوده تا بتوانيم ابتدا سفره كشاورز را پربار 
كرده و نياز كشور هم برطرف شود، مي گويد: »پنبه ۱۸ برابر محصوالت 
ديگر قابليت اشتغالزايي دارد و تاكنون ۱۴ رقم پنبه معرفي شده و دو 

»ژرم پاست« آماده داريم كه به زودي معرفي مي شود.«
قربان قرباني نصرآباد با اشاره به اينكه رقم هايي معرفي شده كه دوره 
رش��د آنها كوتاه بوده و زمان داش��ت را از ۹ ماه به 3/۵ الي چهار ماه 
كاهش داده اس��ت، ادامه مي دهد: »اين امر نياز آبي را كمتر كرده و با 
توجه به كشت ۱۲۰ هزار هكتار پنبه در كشور، حجم آبي خوبي صرفه 
جويي خواهد شد. همچنين بوته در رقم هايي كه معرفي شده، كوتاه تر 

بوده تا با كمباين قابل برداشت باشد.«
اين مسئول با اشاره به برداش��ت لينتر پنبه و پوشش داركردن بذر با 
آفت كش و قارچ كش ها در سال جاري، مي گويد: »با اين روش ميزان 

بذر مورد نياز از ۴۰ كيلوگرم به ۱۲ كيلوگرم كاهش خواهد يافت.«
   توليد پنبه بايد مكانيزه شود

سال هاي س��ال بود كه گرگان و دش��ت، بهترين پنبه كشور را توليد 
مي كردند و حرف اول را در اين بخش مي زدند اما به دليل سياست هاي 
نادرست و واردات بي رويه كشت اين محصول كاهش يافت و بيكاري 

هزاران نفر را رقم زد. 
رحمت اهلل نوروزي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسامي 
با بيان اينكه هم اكنون با نگاه مثبت مجل��س و دولت به احياي پنبه 
و توسعه صنايع تبديلي، اميدواريم كش��ت اين محصول دوباره رونق 
بگيرد، مي گويد: »مس��ئوالن در ش��وراي قيمت گذاري بايد با آناليز 
هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت، قيمت واقعي را در نظر گرفته تا 

كشاورزان دنبال كشت ساير محصوالت نروند.«
به گفته اين نماينده مجلس، بايد كش��ت پنبه مكانيزاس��يون شود و 
مي توان با اعطاي تس��هيات به توليدكنندگان يا در اختيار قراردادن 

ماشين آالت به كشاورزان بخشي از دغدغه آنها را برطرف كرد.

 افزوده شدن هزار و300 كالس درس 
به مدارس سيستان و بلوچستان 

درس  كالس ه�اي  مجموع�ه  ب�ه  كالس  و300  ه�زار 
ش�د.  اف�زوده  بلوچس�تان  و  سيس�تان  اس�تان  در 
حسين مدرس خياباني استاندار سيستان و بلوچستان گفت: سال 
گذش��ته 3۲ هزار كاس درس در استان داشتيم و امسال با اضافه 
ش��دن هزار و3۰۰ كاس درس در مجموع 33 هزار و 3۰۰ كاس 
درس داريم.  وي افزود: امسال حدود ۸۵۰ هزار دانش آموز در سطح 
اس��تان ثبت نام كردند و آمادگي الزم براي بازگش��ايي مدارس را 
داريم.  اين مس��ئول ادامه داد: همچنين مقرر ش��د ۱۰هزار پكيج 
كمك آموزشي از سوي مجمع خيرين در اختيار آموزش و پرورش 
قرار گيرد.  مدرس خياباني تصريح كرد: با كمك خيرين و نهادهاي 
انقابي بيش از 3هزار و3۰۰ كاس طي مدت يك سال گذشته در 
استان به تجهيزات سرمايشي و گرمايشي مجهز شده اند.  وي ادامه 

داد: امسال مدارس به شكل حضوري برگزار خواهد شد.

 اعزام ۱00 گروه جهادي 
به مناطق محروم گلستان 

۱00گروه جهادي در هفته دفاع مقدس به نقاط محروم استان 
گلستان اعزام مي شوند. 

سرهنگ باقر رحماني معاون هماهنگ كننده سپاه نينواي گلستان از 
برگزاري ۲هزار و 3۴3 عنوان برنامه طي اين هفته در استان خبرداد و 
گفت: در هفته دفاع مقدس ۱۰۰ گروه جهادي شامل خدمت رساني، 
عمراني، سامت و فرهنگي به مناطق محروم استان اعزام خواهند 
شد. وي افزود: طي اين هفته آبرساني به ۴۰ روستا بهره برداري شده 
و در مجموع ۴۸۰ روستا را آبرساني خواهيم كرد.  اين مسئول تصريح 
كرد: طرح ساخت و نوسازي مسكن محرومان از ديگر برنامه هاي ما 
با همكاري بنياد مسكن بوده كه ۱۵۰ واحد اين هفته به بهره برداري 
خواهد رسيد.  رحماني از اعزام تيم هاي دامپزشكي به مناطق عشايري 
و روستاهاي استان هم خبر داد و گفت: همچنين ۲۰ تيم پزشكي در 

طرح »رهنمون و كرامت« به نقاط مختلف اعزام مي شوند.

 بازگشت ۶0 واحد صنعتي راكد يزد 
به چرخه توليد

تاكنون 60 واحد صنعتي در ش�هرك ها و نواحي صنعتي يزد 
احيا و به چرخه توليد كشور بازگشتند. 

محمد دهقان مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد گفت: 
با انجام عارضه يابي ها و اجراي طرح ه��اي بهبود و تاش واحدهاي 
صنعتي، ۶۰ واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان از اول 
سال گذشته تاكنون احيا و به چرخه توليد كشور بازگشتند كه ۱3 
مورد مربوط به سال جاري بوده است.  وي با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در خصوص فعال سازي واحدهاي راكد و غيرفعال افزود: بيش 
از هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان به 
بهره برداري رسيده  كه برخي از اين واحدها به داليل مختلف غيرفعال 
و راكد شد ه اند.  اين مسئول ادامه داد:  در حال حاضر سه طرح توسعه 
خوشه اي در استان در حال پياده سازي و  از ابتداي سال جاری تاكنون 

3۷برنامه عمل براي اين خوشه ها تدوين و اجرا شده است.

    يزد   گلستان    سيستان و بلوچستان 

برگزاري رويداد ملي »تا ثريا« به ميزباني كرمان
روي�داد ملي     كرمان
ثريا« براي  »تا 
اولين بار مهرماه در كرمان برگزار مي شود.

رضا خواجه حس��ني معاون علمي، پژوهشي 
و فناوري س��پاه ثاراهلل كرمان گف��ت: رويداد 
ملي »تا ثريا«  اول مهرماه براي نخس��تين بار 
در استان برگزار مي ش��ود.  وي افزود: كرمان 
چهارمين استان برگزاركننده اين رويداد است 
و قرار است تا پايان امس��ال استان هاي ديگر 
كشور نيز اين رويداد ملي را برگزار كنند.  اين مسئول ادامه داد: مسئله اصلي در اين حوزه توليد است 
و براي رشد اقتصادي بايد به س��مت توليد ملي برويم و قطعاً توليد دانش بنيان مؤثرتر و كارآمدتر 
است.  خواجه حسني گفت: هدف برگزاري رويداد ملي تا ثريا برنامه براي سرمايه گذاري مسئله محور 
در راستاي رشد توليد و ارتقای اقتصاد دانش بنيان از طريق بسيج تمام ظرفيت هاست.  وي با اشاره 
به اينكه رويداد ملي »تا ثريا« در دو بخش اجرا مي ش��ود، افزود: بخش نخست سرمايه گذاري روي 

طرح هاي برتر فناوري و بخش دوم ارائه نيازهاي فناورانه اولويت دار استان كرمان است.
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