
با هدف باالبردن 
از  به�ره وري 
منابع آب بي�ش از ۴۸ هزار هكت�ار از اراضي 
كش�اورزي استان سيس�تان وبلوچستان به 

سامانه هاي نوين آبياري تجهيز شد. 
س��يدمحمدرضا سيدحسيني سرپرس��ت جهاد 
كشاورزي سيس��تان وبلوچس��تان گفت: بيش  از 
۴۸ هزار هكتار از اراضي كش��اورزي اين استان به 
س��امانه هاي نوين آبياري تجهيز ش��ده كه عامل 
صرفه جويي ٢۶٠ ميليون مترمكعبي اس��ت. وي 
افزود: سيستان وبلوچس��تان جزو استان هاي كم 
بارش و از نظر منابع آب��ي در محدويت قرار دارد كه 
به كارگيري سامانه هاي نوين آبياري ضرورت بخش 
كشاورزي است. اين مسئول ادامه داد: با مشاركت 
كش��اورزان و بهره برداران يك هزارو ۵٠٠ هكتار از 
اراضي كش��اورزي با پيش��رفت فيزيكي ۶٠ درصد 
در حال تجهيز به س��امانه هاي نوين آبياري است.

سيدحسيني گفت: براي اجراي سامانه هاي نوين 
آبياري هيچ محدوديتي در اين استان وجود ندارد به 
طوري كه دولت نيز براي تشويق كشاورزان به اين 
امر ۸۵ درصد هزينه اجرايي سامانه هاي نوين آبياري 

را به صورت بالعوض تأمين و پرداخت مي كند. وي 
افزود: متقاضيان با داش��تن مجوز برداش��ت آب و 
مدارك كامل زمين مي توانند از طريق سامانه طرح 
توسعه س��اماندهي آبياري نوين نام نويسي  كنند تا 

نسبت به اجراي سامانه براي اراضي زراعي و باغات 
آنان از سوي سازمان جهاد كش��اورزي اقدام شود. 
سرپرست جهاد كش��اورزي سيستان وبلوچستان 
ادامه داد: هم اينك مجموع اراضي كشاورزي و باغي 
اين استان ٢٢۸ هزارو ۴۵۱ هكتار شامل ۱۳۵ هزارو 
۷۴۱ هكت��ار زراعي و ۹٢ ه��زارو ۷۱٠ هكتار باغي 
است. سيدحسيني گفت: سيس��تان وبلوچستان 
به دليل شرايط خاص آب و هوايي در توليد برخي 
محصوالت كشاورزي در كشور خاص است به طوري 
كه رتبه نخس��ت توليد محصوالت خ��ارج از فصل 
كشور با ۴٢۵ هزار تن از سطح ۱۷ هزار هكتار زمين 
را دارد. شرايط آب وهوايي در سيستان وبلوچستان 
موجب شده تا كشاورزان و باغداران اين استان عالوه 
بر توليدات محصوالت ايراني و بومي اقدام به كاشت 
محصوالت استوايي از جمله موز، تمبر هندي، انبه، 
گواوا، سيتاپل، پاپايا كه نوعي از خربزه درختي است 

و َجمبوالن كنند. 
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سيداحمد هاشمي اشكا

پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصدي پروژه راه آهن زنجان - قزوين
پروژه دو خطه      زنجان 
كردن راه آهن 
زنج�ان - قزوين ب�ا 90 درصد پيش�رفت 

فيزيكي در حال اجراست. 
منوچهر صفري مديركل راه آهن ش��مالغرب 
كش��ور با بيان اينك��ه پ��روژه دو خطه كردن 
راه آهن زنج��ان - قزوي��ن از پروژه هاي مهم 
زنجان اس��ت، گفت: اين پروژه در قالب چهار 
پيمانكار برون س��پاري ش��ده كه در اس��تان 
۹٠درصد پيشرفت فيزيكي داشته اس��ت. وي افزود: در س��فر رئيس جمهور به استان زنجان ۸٠٠ 
ميليارد تومان اعتبار براي پ��روژه دو خطه كردن راه آهن زنجان – قزوين اختصاص داده ش��د. اين 
مسئول با بيان اينكه اين پروژه ظرف شش ماه به بهره برداري می رسد، ادامه داد: اتمام اين پروژه باعث 
صرفه جويي در سوخت شده و در كاهش جابه جايي مسافر از لحاظ زمان نيز مؤثر است. صفري گفت: 
از ۱٠۶ كيلومتر خطي كه در محدوده زنجان وجود دارد ۷٠ كيلومتر به طور صددرصدي پيشرفت 
كرده است، در ۳۶ كيلومتر باقي مانده زير سازي تكميل ش��ده و ادوات روسازي نيز در بخش عمده 

تأمين شده است و اواخر سال ۱۴٠۱ پروژه به طور كامل به بهره برداري خواهد رسيد. .

شناسايي ۲۲ اثر جديد دوران دفاع مقدس در خوزستان
۲۲ اثر جديد     خوزستان 
ل  هشت س�ا
دفاع مقدس در استان خوزستان شناسايي 
ش�ده ك�ه ب�ه زودي ثب�ت ملي مي ش�ود. 
محمدحس��ين ارس��طوزاده مدي��ركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خوزستان 
با بيان اينكه تاكنون ۴٠ اثر مربوط به دوران دفاع 
مقدس در خوزستان به ثبت ملي رسيده است، 
گفت: ٢٢ اثر جديد مربوط به دوران دفاع مقدس 
در استان براي افزودن به آثار ملي ثبت شده، شناسايي شده است. وي افزود: اين آثار شامل محل شهادت، 
رويداد مكان هايي همانند بيمارستان هاي صحرايي، محل عمليات ها براي ثبت ملي شناسايي و معرفي 
شدند. سردار محمد علي پور مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خوزستان هم گفت: در 
طول سال ۶ ميليون زائر راهيان نور به مناطق عملياتي مي روند كه ۴ ميليون نفر از اين تعداد به خوزستان 
سفر مي كنند. وي افزود: يكی از راه هاي استفاده از ظرفيت هاي راهيان نور، احداث باغ موزه خوزستان 
است. اين مسئول با اشاره به محتواي اين مكان تصريح كرد: بايد محتواي باغ موزه خوزستان فراملي باشد 

زيرا در آن زمان رزمندگاني از كشورهاي ديگر نيز در ايران با رژيم عراق جنگيدند. .

اجراي ۷۰۰ برنامه ويژه دفاع مقدس به همت سپاه ثاراهلل شيراز 
ب�ه مناس�بت      فارس 
هفت�ه دف�اع 
مقدس، سپاه ثاراهلل شيراز۷00 برنامه ويژه 
دفاع مقدس در اين استان برگزار مي كند. 
س��رهنگ پاس��دار محمد بهادر فرمانده سپاه 
ثاراهلل)ع( ش��يراز، گفت: در راستاي بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس، اج��راي بيش از ۷٠٠ برنامه 
عمومي و شاخص توس��ط واحدها و بخش هاي 
مختلف اين مجموعه، پيش بيني شده است. وی 

با بيان اينكه برنامه هاي امسال هفته دفاع مقدس با شعار محوري »ما مقاوم هستيم« اجرايي مي شود، افزود: 
عنوان برنامه هايي از قبيل دوره هاي آموزشي، تجليل از پيشكسوتان، جانبازان و رزمندگان بسيجي، آبروي 
محله، نمايشگاه هاي دفاع مقدس، مسابقات كتابخواني، يادواره هاي شهدا، نشست هاي بصيرتي، تيم هاي 
پزشكي براي ويزيت رايگان، اردوهاي جهادي، اهداي جهيزيه و بسته هاي معيشتي، برگزاري اردوهاي 
فرهنگي و نظامي و افتتاح كارگاه هاي اشتغالزايي در اين ايام برگزار مي شود. اين مسئول گفت: اين ناحيه 

قصد برگزاري بيش از ۷٠٠ برنامه عمومي و شاخص را در سطح محدوده سرزميني را دارد.

 ساماندهي 88 موكب سمنان 
با هدف خدمت رساني به زائران امام رضا)ع(

۲۰۰ هزار واحد مسكن كم دوام در كشور 
مقاوم سازي مي شود

همزم���ان ب�ا      سمنان 
فرارسيدن دهه 
آخر صفر و اوج گرفتن س�فر زائ�ران حرم امام 
رضا)ع( ۸۸ موكب در سمنان ساماندهي شدند. 
سيدمحمدرضا هاشمي استاندار سمنان با بيان اينكه 
پيش بيني مي شود ۸ ميليون زائر در روزهاي پايان 
صفر از اين اس��تان تردد كنند، گفت: ازموكب هايي 
كه براي خدمت رس��اني ايجاد ش��ده است، تاكنون 
۸۸ مورد ساماندهي شده اند. وي با بيان اينكه طبق 
گزارش سامانه اداره كل راهداري تا روز چهارشنبه 
هفته گذشته ٢۱٢ هزار خودرو از اين استان به مقصد 
مشهد عبور كردند، افزود: اين ميزان تردد در روزهاي 
آينده افزايش نيز خواهد ياف��ت. نماينده دولت در 
سمنان با بيان اينكه ۶۴٠ كيلومتر از مسير يك هزار 
كيلومتري تهران - مش��هد در استان است، تصريح 
كرد: تمام دستگاه هاي اجرايي آماده باش هستند تا 
بتوانيم شرايط را براي سفر ايمن زائران رضوي در اين 
روزهاي تعطيالت مهيا كنيم. هاشمي با بيان اينكه در 
روزهاي پيش رو همه امكانات بسيج مي شود، گفت: 
بايد همواره مراقبت كرد و آمادگي كامل را داشت تا 
بتوانيم شرايط را براي زائران رضوي فراهم كنيم.  وي 
با بيان اينكه نانوايي هاي كشيك و مشاغلي كه نياز 
زائران را برطرف مي كند نيز آماده خدمت رس��اني 

هس��تند، افزود: ۸۸ موكب براي خدمت رس��اني به 
زائران و مسافران در شهرهاي استان سمنان برپا شده 
است. استاندار سمنان با بيان اينكه اقالم مورد نياز 
موكب ها تأمين ش��ده و هماهنگي با بيمارستان ها، 
اسكان مهيا شده و در تأمين س��وخت نيز اقدامات 
خوبي صورت گرفته است، تصريح كرد: بايد مسئوالن 
به گونه اي عمل كنند كه رضايت زائران فراهم شود 
و بتوانيم خدمت رساني خوبي داشته باشيم. هاشمي 
همچنين از برگزاري نشس��ت هماهنگي خدمات 
س��فر براي هماهنگي بهتر بين دستگاه هاي عضو 
خبرداد و گفت: تمام تمهي��دات الزم در اين زمينه 
انديشيده شده است. حجت االس��الم والمسلمين 
عبداهلل واحدي مديركل اوقاف و امور خيريه سمنان 
هم گفت: در راس��تاي طرح ملي ميقات الرضا)ع(، 
با همكاري هيئت امناي امامزادگان و بقاع متبركه 
استان ٢۷٠خادم در قالب ۳٠ موكب آماده پذيرايي 
از زائران پياده حرم مطهر امام رضا)ع( خواهد بود. وي 
افزود: در اين موكب ها خدماتي مانند اسكان، پذيرايي 
با غذاي گرم، ميان وعده و چاي توس��ط خادمان به 
زائران ارائه مي ش��ود. ۳٠ صفر س��ال ٢٠۳ هجري 
قمري مصادف با شهادت امام رضا)ع(، هشتمين امام 
شيعيان است كه توسط مامون خليفه عباسي و با 

خورانده شدن سم به شهادت رسيدند.

ساالنه ۲00 هزار     اردبیل
واحد مس�كن 
كم دوام و غيرمستحكم روستايي در كشور 
مي ش�وند.  بهس�ازي  و  مقاوم س�ازي 
محمدرضا ش��املو معاون عمران روس��تايي بنياد 
مسكن در مراسم افتتاح خانه روستايي در اردبيل 
گفت: بنياد مس��كن با رويكرد توس��عه و عمران 
روستاها سعي كرده تا در اولويت اول تأمين سرپناه 
مناسب و ايمن را براي روستاييان هدف گذاري كند 
كه در اين زمينه طرح بهسازي و مقاوم سازي اين 
واحدها در دستور كار قرار گرفته است. وي افزود: در 
دو برنامه قبلي در قالب اين طرح بيش از ٢ ميليون 
واحد مسكن مقاوم سازي و نوس��ازي شده و قطعاً 
در برنامه هفتم توسعه نيز اين رويكرد بيشتر مورد 
توجه قرار مي گيرد. اين مسئول ادامه داد: ساالنه 
با نوسازي و مقاوم س��ازي ٢٠٠ هزار واحد مسكن 
پيش بيني مي كنيم تا پنج س��ال آينده بتوانيم در 
همه روستاهاي كشور خانه هاي ايمن و مقاومي را 
شاهد باشيم تا در برابر زلزله و ساير حوادث مشكل 
خاصي به وجود نيايد. شاملو با بيان اينكه در دولت 
س��يزدهم پرداخت تس��هيالت براي مقاوم سازي 
واحدهاي روستايي تا ٢٠٠ ميليون تومان افزايش 
يافته و دولت س��عي مي كند ب��ا همراهي بانك ها 

پرداخت اي��ن تس��هيالت را انجام ده��د، گفت: 
۹۶درصد از س��ود اين تس��هيالت از سوي دولت 
پرداخت ش��ده و متقاضيان تنها چهاردرصد سود 
تسهيالت پرداختي را متقبل مي شوند. وي افزود: 
در كنار ساخت واحدهاي مسكوني با دوام و اجراي 
طرح ه��ادي، انتظار مي رود ب��ا ايجاد فرصت هاي 
اشتغال در روستاها جلوي مهاجرت ها گرفته شده 
و ماندگاري روس��تاييان را در واحدهاي مسكوني 
خود شاهد باشيم. معاون عمران بنياد مسكن ادامه 
داد: سياست دولت حمايت و پشتيباني از روستاها 
به عنوان كانون توليد و توسعه است و بنياد مسكن 
نيز با طرح هاي مختلف سعي دارد به اين ماندگاري 
كمك كرده و عمران و آباداني روستاها را به عنوان 
يك برنامه تعريف شده ادامه دهد. فرهاد سبحاني 
مديركل بنياد مس��كن اردبيل هم گفت: تاكنون 
۶۳درصد از واحدهاي مس��كوني روستايي استان 
در قالب اجراي طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي 
مقاوم سازي شدند. وي به صدور سند مالكيت براي 
واحدهاي فاقد سند در روستاها و شهرهاي كوچك 
استان اشاره كرد و افزود: تاكنون ۱٠۴ هزارو ۷۵۳ 
جلد سند در روستاها و ش��هرهاي كوچك صادر 
شده است كه از اين تعداد ۹۶ هزارو ٢۵٠ جلد سند 

روستايي و ۸ هزارو ۵٠۳ جلد سند شهري است. 

   لرستان: س��رهنگ احمد حس��نوند فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
بروجرد با اش��اره به برگزاري ۱۱۷ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس 
در اين شهرستان گفت: اين برنامه ها شامل اجراي رژه موتوري، ديدار با 
امام جمعه، غبارروبي گلزار شهدا، روايت گري، برگزاري مسابقات ورزشي، 

اجراي گشت رضويون و برپايي ايستگاه هاي صلواتي است. 

   سيستان وبلوچس�تان: حسين مدرس خياباني استاندار سيستان و 
بلوچستان با بيان اينكه ۶٠ كيلومتر از محور زاهدان- خاش دو بانده شده، 
گفت: با توجه به ضرورت بحراني بودن دو محور زاه��دان- خاش و خاش- 

سراوان هر دو محور در حال دو بانده شدن هستند. 

   سمنان: اميرحسين قزوينيان مديركل نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
مدارس استان سمنان گفت: كاروان تجهيزاتي »مهر و عدالت« به مناطق 
محروم استان سمنان اعزام شد. وي افزود: اين تجهيزات آموزشي در ميان 
۱۱ منطقه كم برخوردار استان سمنان مانند ميامي، بسطام و ساير مناطق 
محروم استان توزيع مي شود. خراسان رضوي: رضا استاد آقا مديرعامل 
بنياد كرامت آستان قدس رضوي گفت: زائر ش��هر و زائرسراي رضوي با 
ظرفيت ۶ هزار نفر شب در خدمت زائران است و تا پايان ماه صفر ۴٠هزار 

زائر در اين مراكز اسكان داده مي شوند. 

   خراسان جنوبي: فرزانه شمشيرگران يك داروساز در خراسان جنوبي 
گفت: نكته مهم در مورد واكسن فلوگارد اين است كه اين واكسن كه بر پايه 
پروتئين بوده و براي بانوان باردار و افراد زير ۱۸ سال مطالعه اي در دسترس 

نيست، پس توصيه مي شود اين افراد آن را تزريق نكنند. 

   آذربايجان ش�رقي: اورجعلي علي��زاده مديركل راه��داري و حمل و 
نقل جاده اي آذربايجان ش��رقي گفت: در ش��ش ماهه نخست امسال تعداد 
۱۹٠ميليون و ۳٠۵ هزار و ۵۳۱ مورد تردد در محورهاي مواصالتي استان 

ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢۵ درصد افزايش دارد. 

   زنجان: سرهنگ سيد شمس الدين موسوي مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس زنجان گفت: ساخت موزه دفاع مقدس استان سرعت 
گرفته است و بخش اداري آن كه قرار بود در هفته دفاع مقدس به بهره برداري 

برسد به داليلي در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد. 

   همدان: سرهنگ پاسدار علي اصغر فارسي فرمانده سپاه ناحيه مالير از 
برگزاري ٢۵ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس در مالير خبرداد و گفت: 
در اين ايام چهار واحد مسكوني و ۱٠ كارگاه اشتغالزايي افتتاح مي شود.  وي 
برگزاري اردوهاي جهادي، ويزيت رايگان، مشاوره  خانواده و حقوقي و افتتاح 

۱٠ كارگاه اشتغالزايي را از ديگر برنامه هاي اين هفته در مالير برشمرد. 

 تامين اراضي ساخت ۲۲۱ هزار 
واحد مسكوني در آذربايجان غربي

در حال�ي ك�ه س�هميه آذربايجان غرب�ي در نهض�ت مل�ي 
مس�كن س�اخت۱۸0 هزار واحد اس�ت ام�ا اراضي براي س�اخت 
۲۲۱ ه�زار واح�د مس�كوني در اي�ن اس�تان تأمي�ن ش�د. 
جالل تقي دخت معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي 
آذربايجان غربي در جلسه شوراي تأمين مس��كن استان با بيان اينكه 
اراضي مورد نياز براي س��اخت ٢٢۱ هزار واحد نهضت ملي مس��كن 
فراهم شده، گفت: اين ميزان بيش از سهميه ۱۸٠ هزار واحدي تعيين 
شده براي استان است. وي ادامه داد: ٢۴ هزار هكتار از اراضي ملي براي 
ساخت مسكن در استان شناسايي ش��ده كه ۴ هزارو ٢۵٠ هكتار آن 

داراي شرايط الزم براي ساخت مسكن است.
 اين مسئول با بيان اينكه مش��كلي از بابت تأمين اراضي براي ساخت 
مسكن در آذربايجان غربي وجود ندارد، گفت: ۱۶۸ هزارو ۴۶۶ متقاضي 
نهضت ملي مس��كن در آذربايجان غربي وجود دارد كه تاكنون حدود 
۳۶ هزار متقاضي تأييد نهايي شدند.  معاون مسكن و ساختمان اداره 
كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي بيان كرد: از متقاضيان تأييد شده 
۱٢ هزارو ۳۷٠نفر در بانك هاي عامل افتتاح حساب كردند و ۷ هزارو 
۸۹۷ نفر آورده اوليه خود را واريز كردند.  وي اضافه كرد: تاكنون براي 
۶هزارو ۸۶۴ نفر تخصيص پروژه صورت گرفته و عمليات ساخت مسكن 
آغاز گرديده و در مراحل مختلف است.  اين جلسه بيش از ٢۵مصوبه 
داش��ت كه بررس��ي عملكرد بانك هاي عامل در پرداخت تس��هيالت 
ساخت مسكن طي ۱٠ روز آينده، تشكيل كميته تأمين زمين توسط 
اس��تانداري، تعيين و تكليف مجريان ذيصالح طرح هاي نهضت ملي 
مسكن، اعمال تخفيف ٢۵ درصدي ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد در 
پروژه هاي نهضت ملي مسكن و پذيرش قراردادهاي واگذاري توسط 
اداره ثبت استاد و امالك و بانك هاي عامل به عنوان سند جهت پرداخت 

تسهيالت از مهم ترين مصوبات اين جلسه بود. .

اجراي طرح »هر مسجد، يك حقوق دان« 
در كرمانشاه 

در هفت�ه دف�اع مقدس ط�رح »هر     کرمانشاه 
مسجد، يك حقوق دان« در مساجد 

شهرستان هاي استان كرمانشاه اجرا مي شود. 
رسول بهرامي پور مدير سازمان بسيج حقوق دانان استان كرمانشاه از 
اجراي طرح »هر مسجد، يك حقوق دان« در مساجد شهرستان هاي 
اين اس��تان طي هفته دفاع مقدس خبرداد و با بيان اينكه هفته دفاع 
مقدس فرصت مناسبي براي بررسي ابعاد حقوقي جنگ تحميلي و از 
همه مهم تر بررسي نقش منفي سازمان هاي بين المللي در هشت سال 
جنگ تحميلي اس��ت، گفت: در اين دوران منادي��ان دروغين حقوق 
ملت ها و انسان ها و نيز س��ازمان ها و نهادهاي بين المللي كه بر اساس 
قوانين آمره بين المللي در برابر تجاوز رژيم بعث عراق و حاميان آنها در 
سراسر دنيا وظيفه و مسئوليت داشتند، نتوانستند به وظايف خود عمل 
كنند و از اصل بي طرفي خارج شدند.  بهرامي پور اضافه كرد: اميد داريم 
اين ابعاد براي جوانان و آيندگان انقالب اسالمي بيش از پيش روشن 
شود تا به عنوان سند مظلوميت ملت ايران و در عين حال برگ پرافتخار 

انقالب اسالمي براي هميشه باقي بماند.  
وي به تشريح مهم ترين برنامه هاي اين سازمان طي هفته دفاع مقدس 
سال جاري پرداخت و گفت: اجراي طرح هر مسجد يك حقوق دان در 
مساجد شهرستان ها، برپايي ميزهاي خدمت مشاوره حقوقي و قضايي 
در مصالهاي نمازجمعه شهرس��تان ها و برگزاري نشست هاي بررسي 
ابعاد حقوقي جنگ تحميلي و نقش منفي سازمان هاي بين المللي در 

دفاع مقدس در استان كرمانشاه از جمله مهم ترين اين برنامه هاست. 

 وقت برداشت سيب آذربايجان 
باز هم بي برنامگي مسئوالن

امسال حدود يك ميليون و ۱00 هزار تن سيب برداشت خواهد شد
آذربايجان غرب�ي به عنوان قطب س�يب اي�ران، تولي�د كننده 
۷0درصد سيب كش�ور به ش�مار مي رود، اما توليد انبوه و بدون 
برنامه، موانع صادرات�ي و از همه مهم تر اف�ت كيفيت، محصول 
توليد س�يب در اي�ن اس�تان را با چالش�ي جدي مواج�ه كرده 
است. امس�ال هم پيش بيني ش�ده حدود يك ميليون و ۱00هزار 
تن س�يب از درختان اين اس�تان برداش�ت ش�ود اما با توجه به 
س�وء مديريت و بي برنامگي ها ش�ايد از هم اكنون بتوان هزاران 
تن س�يب را در كنار خيابان ها دي�د و باقي محص�والت هم يا به 
قيمت بس�يار پايين به دس�ت دالالن مي ا فتند و يا مثل پارسال 
آن ق�در در س�ردخانه ها مي مانن�د ك�ه در آنج�ا از بي�ن بروند. 

      
آذربايجان غربي با توليد بيش از يك ميليون و ٢۷٠هزار تُن سيب طي سال 
گذشته، ركورد توليد اين محصول در كشور را زد، اما شرايط آب و هوايي، 
وزش باد و تنش هاي اقليمي و عدم مديريت صحيح، سبب شده حدود 
يك سوم از محصول به سيب زير درختي تبديل شود. بحران پاييزه سيب 
صنعتي هم، در پي عدم همكاري كارخانه هاي صنايع تبديلي در خريد 
محصول، پر رنگ تر شد و ۱۳ هزار تن سيب با هزينه باالي حمل و نقل به 
كارخانه هاي خارج از استان حمل شد و سود قطب سيب ايران فقط خام 

فروشي بود. 
امسال پيش بيني شده حدود يك ميليون و ۱٠٠ هزار تن سيب درختي از 

باغات آذربايجان غربي برداشت شود. 
همين رقم كافيست تا بدانيم يكبار ديگر سريال تكراري سيب هاي استان 
تكرار خواهد شد. معضلي كه همه ساله به دليل عدم مديريت تبديل به 
فاجعه نابودي چند هزار تن سيب درختي و انباشت سيب صنعتي در كنار 

جاده ها ختم مي شود. 
البته اين براي همگان ثابت شده سوء مديريت ها و بي لياقتي مسئوالن و 

متوليان امر اين اتفاقات را رقم مي زند. 
چون اگر زلزله بود، مي گفتند غافلگير شديم، اما سيب هاي آذربايجان غربي 
دقيقاً زمان شكوفه دادن و گل شدن و رشد و رسيدنشان مشخص است 
و سال هاي سال است كه اين روند ادامه داشته و در نهايت نعمت خدا را 
بايد در كنار جاده ها ديد. چند روز پيش رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي كه در جلسه ساماندهي خريد و فروش سيب صنعتي و 
بررسي موانع و راهكارهاي تسهيل صادرات سيب درختي استان شركت 
كرده بود با بيان اينكه حدود يك ميليون و ۱٠٠ هزارتن س��يب برداشت 
خواهد شد، گفت: »پيش بيني مي شود با توجه به شرايط جوي و گرماي 
هوا از اين ميزان حدود ٢٠ درصد ش��امل ٢۴٠ هزار تن به صورت سيب 

صنعتي توسط كارخانجات كنسانتره خريداري شود.«
اكبر كرامتي با بيان اينكه از حدود دو هفته قبل برداشت سيب آغاز شده و تا 
اواسط آبان ادامه خواهد داشت، ادامه داد: »با توجه به تجربه سال گذشته و 
تغييرات اقليمي به همراه گرماي هوا و وزش باد در شهريور اختمال مي دهيم 
ميزان سيب صنعتي افزايش داشته باشد كه بايد از امروز براي مديريت آن 

چاره انديشي شود.«
   دولت خريد تضميني كند 

به دليل شرايط اقليمي، امس��ال برداش��ت زودتر از موعد سيب از باغات 
آغاز شده است. سال گذش��ته ۹ شهرستان در بحث سيب صنعتي درگير 
بودند كه با ورود دولت و سازمان تعاون روستايي در بحث خريد تضميني 
۴٢هزارو ۵٠٠ تن سيب صنعتي از باغداران خريداري و تحويل واحدهاي 
فرآوري و كارخانجات شد. بر همين اساس رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي، خريد تضميني سيب صنعتي توسط دولت را از راهكاري 
خوب طي سال گذشته براي ساماندهي بازار س��يب صنعتي استان ذكر 
و خاطرنش��ان كرده كه با ورود به موقع س��ازمان تعاون روستايي و خريد 
تضميني سيب صنعتي توانستيم بخشي از مشكالت باغداران را برطرف 

كنيم امسال نيز بايد اين اقدامات به موقع انجام گيرد. 
كرامتي گردش مالي باال، سهم باالي اش��تغال، معيشت بيش از ۶٠ هزار 
خانوار استان و وجود صنايع پايين دستي مناس��ب را از مهم ترين داليل 

اهميت ساماندهي بازار سيب استان برشمرد. 
   فقط حرف مي زنند و بس

چون در آذربايجان غربي در مورد سيب  فقط حرف مي زنند و هيچ كس در 
عمل كاري نمي كند، به همين دليل مشكل بازار پس از توليد، چالش بزرگ 

بخش كشاورزي اين منطقه است. 
هر ساله از اواخر ش��هريور ماه كه فصل برداشت سيب شروع مي شود تا 
اواخر بهار سال بعد، مشكالت صادرات و فروش مازاد محصول دامن گير 
باغداران مي شود و تقريباً بخش زيادي از توليدات استان در سردخانه ها 
باقي مانده و به فروش نمي رسد. در همين رابطه استاندار آذربايجان غربي 
بر لزوم توجه به راه اندازي پايانه هاي صادراتي تخصصي به ويژه در حوزه 
سيب در استان تأكيد كرده و مي گويد: »سيب از محصوالت اولويت دار 
در استان اس��ت و ما نيز از آن حمايت مي كنيم. زمان نگهداري سيب 
در سردخانه ها بايد كاهش يابد و از همه ظرفيت ها براي صادرات آن به 

نحواحسن استفاده شود.«
محمدصادق معتمديان با اشاره بر لزوم برنامه ريزي سه گانه در قالب هاي 
كوتاه، ميان و بلندمدت براي س��اماندهي وضعيت محصول س��يب ادامه 
مي دهد: »بايد زمينه جايگزيني كشت برخي محصوالت كشاورزي به ويژه 
باغي نيز فراهم شود. بر همين اساس يكي از مهم ترين اقدامات با توجه به 
شرايط منطقه و وضعيت آبي، كشت محصوالت كم آب بر است. ٢ هزارو 
۵٠٠ هكتار از زمين هاي استان طي ماه هاي گذشته درخت گردو و پسته 
كاشت شده كه نتيجه آن افزايش درآمد در كنار كاهش حداقل ۴٠ درصدي 

مصرف آب است.«
   فرآوري از سيب مثل اروپايي ها

در حال حاضر بيش از نيمي از باغات بارور در آذربايجان غربي باغ سيب 
است كه البته بهره وري قابل قبولي ندارد و ارزش افزوده آن، بسيار كم به 
نظر مي رسد.  استاندار آذربايجان غربي با تأكيد بر لزوم توجه به فرآوري 
محصوالت كشاورزي از جمله سيب با استفاده از تجربيات كشورهايي 
نظير آلمان با ظرفيت ۵٠ موردي فرآوري س��يب معتقد است: »در اين 
خصوص مي توان در گام هاي نخس��ت، از ظرفيت مردم و روس��تاييان 

استفاده و زمينه كاهش خام فروشي را فراهم كرد.«
معتمديان، توجه به بازارهاي جديد سيب در دنيا را مورد تأكيد قرار داده و 
تصريح مي كند: »در اين خصوص، بايد از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي به 
صورت مؤثر استفاده شود و در اين راس��تا، توجه ويژه به بازار كشور عراق 
و تالش براي حذف موانع صادراتي به اين كش��ور بايد مورد اهتمام جدي 

مسئوالن و همچنين فعاالن اقتصادي و تجاري قرار گيرد.«
استاندار آذربايجان غربي چنان خواستار اهتمام جدي مسئوالن مي شود 
كه گويي خودش در س��ياره ديگ��ري ق��رار دارد و از زميني ها مي خواهد 

مشكالتشان را حل كنند. 

چاپ اولين كتاب اربعين 
ويژه نوجوانان در همدان

اولين كتاب اربعين ويژه نوجوانان به نام تش�رف در اس�تان 
همدان به چاپ رسيد. 

فاطمه گودرزيان فرد نويسنده كتاب تشرف گفت: سعي كردم با چاپ 
اين كتاب به شبهاتي كه در ذهن نوجوانان در زمينه اربعين، دفاع مقدس 
و مدافعين حرم است پاسخ بدهم. وي افزود: در كتاب تشرف به شعار 
حب الحسين يجمعنا اشاره شده، در كتاب تشرف به نقش شهيد حاج 
حسين همداني، شهيد حاج قاسم سليماني، شهيد ابومهدي المهندس 
و مدافعين حرم و تأثيرگذاري هايي كه داشتند نيز اشاره شده است. اين 
نويسنده ادامه داد: كتاب تشرف در گروه سني نوجوانان نوشته شده كه 
درباره يك نوجوان ۱۵ ساله اي به نام حسين كه پس از رسيدن به سن 
تكليف با پدر خود كه رزمنده دفاع مقدس است و همراه دوستان پدر 
خود راهي اربعين مي شوند و در مسير دو نفر از عراقي ها به استقبالشان 

مي آيند كه برخورد و رفتار اين افراد برايش عجيب بود. 

برگزاري پويش هاي به حرمت علي)ع( 
و به عشق حسين)ع(

با اجراي پويش هاي به حرمت علي)ع( و به عشق حسين)ع( 
در اس�تان هرمزگان ۱۳ نفر از محكومان قص�اص و ۷۶نفر از 

زندانيان رها شدند. 
مظفر همزه اي معاون قضايي دادگستري هرمزگان گفت: در شش ماهه 
نخست سال ۱۴٠٠ تعداد ۹ فقره صلح و سازش در پرونده هاي قصاص 
نفس صورت گرفته اس��ت كه اين امر در مدت مشابه در سال ۱۴٠۱ با 
اجراي پويش هاي مردمي به حرمت علي)ع( و به عش��ق حسين)ع (

مي بخشم با رش��د ۴٠ درصدي به ۱۳ فقره رسيده اس��ت. وي افزود: 
همچنين در اين مدت با اجراي اين پويش۷۶ نفر از زندانيان با گرفتن 
رضايت از زندان آزاد ش��دند. اين مقام قضايي ادام��ه داد: ۴۴ درصد از 
پرونده هاي قابل صلح و سازش توسط ش��وراهاي حل اختالف استان 
هرمزگان منجربه جلب رضايت و سازش بين اصحاب دعوي شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش هفت درصدي را نشان مي دهد. 

عمليات »بيت المقدس«
در ياسوج باز سازي مي شود

عملي�ات »بيت المق�دس« به مدت ي�ك هفت�ه در دهكده 
دفاع مقدس ياسوج بازسازي مي شود. 

سردار حسين حكمتيان فرمانده تيپ ۴۸ فتح كهگيلويه و بويراحمد 
با بيان اينكه شهدا و ايثارگران جان خود را طبق اخالص گذاشته 
و درس مقاوم��ت و ايس��تادگي را به تم��ام آزادي خواهان جهان 
آموختند، گفت: رشادت و ايثارگري هاي جوانان ما در جبهه هاي 
نبرد حق عليه باطل محسوس بود. وي با اش��اره به اينكه يادواره 
ش��هداي تيپ ۴۸ فتح در دهكده دفاع مقدس برگزار مي ش��ود، 
افزود: ۱۵٢٠ شهيد از ۱۱۸۸٠ شهيد استان متعلق به تيپ ۴۸ فتح 
است. اين مسئول ادامه داد: امسال عمليات بيت المقدس به عنوان 
يكي از عمليات هاي مهم دوران دف��اع مقدس به مدت يك هفته 
بازسازي مي شود. وي همچنين از نمايش تجهيزات نظامي و جنگ 

الكترونيك در قالب دهكده دفاع مقدس خبرداد.

    کهگیلويه و بويراحمد   هرمزگان     همدان 

۳۳۰ دانشجوي خوزستاني در دوره »حاميم« شركت مي كنند
۳۳0 دانشجوي     خوزستان 
خوزستاني در 
دوره آموزشي، معرفتي و بصيرتي »حاميم« 

شركت مي كنند. 
حجت االس��الم آي��ت عادلي نژاد، رئي��س نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه هاي 
خوزستان در توضيح طرح »حاميم« گفت: اين 
طرح، يك دوره آموزش��ي، معرفت��ي و بصيرتي 
براي دانش��جويان فعال فرهنگي و اجتماعي در 
دانشگاه هاست. وي افزود: در اين دوره آموزشي، ۳۳٠ دانشجوي دختر و پسر از دانشگاه هاي مختلف استان 
شركت مي كنند. اين مسئول با بيان اينكه بيشترين استقبال از اين طرح از سوي دانشجو معلمان دانشگاه 
فرهنگيان انجام شد، ادامه داد: گزينشي از بين افراد عالقه مند صورت گرفت كه افراد شركت كننده در اين 
دوره از دانشجوياني باشند كه در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي دانشگاه فعال باشند. حجت االسالم 
عادلي نژاد گفت: هدف از اجراي اين طرح آن است كه شبكه فعاالن فرهنگي دانشگاه كه به دليل مجازي شدن 

آموزش در دو سال اخير، مقداري آسيب ديد با حضور در اين دوره ترميم و تكميل شود.
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