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اخبار
مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور:

يكميليونهكتارباغسايباندارميشود

مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور اعالم كرد :يك ميليون هكتار از
باغهاي كشور با هدف كاهش خسارتهاي ناشي از حوادث پيش بيني
نشده در يك برنامه پنج ساله سايباندار ميشوند .به گزارش «سبزینه»
به نقل از وزارت جهادكشاورزي ،ولياهلل بنيعامري گفت :امسال مجوز
نصب سايبان در حدود يك هزار هكتار باغ صادر شده است .وي ،كاهش
تنشهاي محيطي و تبخير آب ،سرمازدگي ،گرمازدگي ،آفتاب سوختگي،
بادها و بارانهاي شديد و جلوگيري از خسارات ناشي از آفات و پرندگان
را از اهداف كالن اجراي اين طرح برشمرد .وي اظهار داشت :براي اجراي
طرح توسعه سايبان در باغها 17 ،استان براي اجراي آزمايشي انتخاب
شدهاند كه مراحل نهايي انتخاب و تصويب را پشت سر ميگذارند و پيش
بيني ميشود اجراي آزمايشي و تحقيقاتي اين طرح از اواخر امسال آغاز
شود .به گفته وي ،اين طرح تحقيقاتي با مشاركت موسسه تحقيقات
بخش كشاورزي و دفتر طرح توسعه گلخانههاي كشور در مدت  2سال
اجرا ميشود .بنيعامري سطح باغهاي كشور را دو ميليون و  800هزار
هكتار عنوان كرد و گفت :اين سايبانها براي توليد سبزي و صيفي
گلخانهاي به ويژه در مناطق جنوب كشور كاربرد دارد.
باغهاي جديداالحداث بايد زير سايبان بروند
مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور به اصالح و جوانسازي  400هزار
هكتار باغ اشاره كرد و گفت :اگر اين باغها به سمت كشت متراكم بروند ،بايد
از سايبان استفاده كنند .بنيعامري درباره خسارتهاي ناشي از تنشهاي
محيطي به باغها نيز توضيح داد :ساالنه  700هزار هكتار از اراضي باغي در
معرض آسيبهاي ناشي از تنشهاي محيطي هستند كه خسارت ناشي از
آن 10هزار ميليارد تومان است .مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور يادآور
شد :طراحي سايبانها ،تدوين دستور العمل فني و اجراي آن توسط اين دفتر
انجام و در سال  96به استانها ابالغ شد؛ جنس سايبانها از پوشش پليمري
است و تا  10سال دوام دارد .وي ادامه داد :در ايتاليا بخش عمدهاي از باغها
زير پوشش سايبان است و كشورهاي اروپاي شرقي همچون صربستان نيز
در باغات خود از سايبان استفاده ميكنند .نزديك به  12هزار و  500هكتار
گلخانه در كشور وجود دارد كه طبق برنامهريزي در افق چشمانداز 1404
بايد به  48هزار هكتار برسد؛ اين گلخانهها بطور عمده در پنج قطب مهم
توليد شامل استان تهران ،اصفهان ،يزد ،جنوب كرمان و هرمزگان احداث
شدهاند .ميزان توليدات محصوالت گلخانههاي در كشور اكنون سه ميليون
تن است كه تا سال  1404بايد به  20ميلييون تن توليدات گلخانهاي دست
يابيم تا نيمي از توليدات به كشورهاي هدف صادر شود.

برنججديد
به شاليزارهاي شمال كشور ميآيد

كمتر از يك هفته پس از مصوبه هيئت دولت در محدود كردن كشت برنج
به استانهاي مازندران و گيالن ،مسئوالن حوزه كشاورزي مازندران اعالم
كردهاند كه امسال رقم جديد برنج پرمحصول كيفي را وارد شاليزارهاي
استان ميكنند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،هيئت دولت هفته
پيش تصويب كرد كه با توجه به محدوديتهاي منابع آبي در حوضههاي
آبريز ،كشت برنج در خارج از استانهاي گيالن و مازندران با محدوديت
روبهرو شود .دليل اجراي اين سياست وجود منابع آب تاميني براي توليد
برنج به عنوان محصول آب بر در اين دو استان شمالي كشور در مقايسه
با ساير استانها عنوان شد و به همين دليل ،برنامه وزارت جهاد كشاورزي
اختصاصي كردن كاشت برنج در كشور فقط در استانهاي مازندران و گيالن
است .معاون موسسه تحقيقات برنج كشور مستقر در آمل گفت :توزيع بذر
اصالح شده و پرمحصول مهمترين پيش نياز اختصاصي كردن كشت برنج
در دو استان شمالي است .رحمان عرفاني افزود :توسعه مكانيزاسيون و
ساماندهي واردات هم سبب ميشود تا كشت ارقام كيفي پر محصول برنج
با موفقيت همراه شود .كشت ارقام پرمحصول برنج با هدف دستيابي به
خودكفايي در توليد اين محصول راهبردي از دهه  60در دستور كار قرار
گرفت ولي به علت آماده نبودن زيرساختها و عدم معرفي ارقام مناسب
به شكست انجاميد .كشت ارقام پرمحصول نامناسب مانند آمل  2و آمل 3
در شاليزارهاي مازندران مهمترين دليل شكست اين طرح بود كه در عين
حال سبب بدنامي ارقام پرمحصول نزد افكار عمومي شاليكاران و همچنين
مصرفكنندگان شد .اگر چه بعدها ارقام كيفي پرمحصول به كشاورزان
شاليكار معرفي و كشت آنها مورد ترغيب قرار گرفت ،ولي آمارهاي رسمي
نشان ميدهد در حال حاضر تنها در حدود  60هزار هكتار از شاليزارهاي
مازندران و گيالن برنج ارقام پرمحصول كشتب ميشود .اين در حالي است
كه قرار بود تا پايان برنامه ششم دستكم  255هزار هكتار از شاليزارهاي اين
دو استان به كشت برنج پرمحصول اختصاص يابد.
«تيسا» رقم جديد برنج شمال
معاون موسسه تحقيقات برنج كشور مستقر با اعالم اينكه راهبرد وزارت
جهادكشاورزي براي خوداتكايي كشور به محصول برنج داخلي بر محور باال
بردن بهرهوري مصرف آب و افزايش بازده توليد در سطح استوار است ،گفت:
همسوبااينرويكردموسسهتحقيقاتدرصددمعرفيارقامكيفيپرمحصول
متناسب با شرائط جديد اقليمي شمال كشور است .وي اضافه كرد :در يك
دهه اخير چندين رقم پرمحصول كيفي در موسسه تحقيقات برنج كشور
به كشاورزان معرفي شد ،اما به دليل واردات بيرويه ،نبود خريد تضميني
با قيمت مناسب و عدم پرداخت به موقع مطالبات شاليكاران سطح كشت
ارقام پرمحصول تا سال  92تا  90درصد كاهش يافت .وي به وجود ارقام
شيرودي ،فجر و ندا بهعنوان رقمهاي كيفي پر محصول برنج اشاره كرد و بيان
داشت :در سال زراعي جاري هم رقم تيسا به عنوان يك رقم كيفي پرمحصول
براي كشت رونمايي ميشود .معاون موسسه تحقيقات برنج كشور توضيح
داد :اين رقم مقاوم به آفات ،كم آب بر ،داراي عملكرد هشت تا  9تن شلتوك
در هكتار ،پا كوتاه و مقاوم در مقابل ورس شدن (خوابيدگي) است .ميانگين
عملكرد ارقام كيفي كم محصول برنج در مازندران مانند طارم حدود پنج
تن در هكتار است .عرفاني با بيان اينكه امسال سه تن از بذر اصالح شده
رقم تيسا بين شاليكاران مازندران توزيع ميشود ،اظهار داشت :اين رقم بر
گرفته از بذر ارقام محلي و بومي طارم و بهنام است كه در فرايند رگهگيري
از آنها تالش شده تا عطر ،طعم و كيفيت پخت ارقام كيفي كم محصول را
با خود داشته باشد .طارم رقم كم محصول بومي مازندران و بهنام نيز رقم
پرمحصول محسوب ميشود .اين مسئول تاكيد كرد :از آنجايي كه كيفيت
ارقام پر محصول شيرودي و فجر و تيسا نزديك به رقم بومي طارم محلي و
متناسب با ذائقه مردم است و قيمت آن نيز به نسبت كمتر خواهد بود ،بازار
خريد و فروش آن نيز همواره وجود خواهد داشت .اين كارشناسي ارشد در
بخش توليد برنج در عين حال از ارقام كيفي پرمحصول تنها به عنوان يك
فاكتور مهم در اختصاصي كردن كشت برنج ياد و تاكيد كرد :مكانيزاسيون
در كشت شالي هم بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد اگر چه با
توجه به رويكرد حمايتي دولت تدبير و اميد در چند سال اخير تسهيالت
مكانيزاسيون قابل توجهي به كشاورزان پرداخت شده است .بر اساس آمار
سازمان جهاد كشاورزي مازندران ،امسال با ورود دستگاههاي نشاكار 30
درصد از شاليزارهاي استان بهصورت مكانيزه نشاء كاري و همچنين با ورود
كمباينهاي مخصوص درو شالي تا  95درصد از شاليزارها به صورت مكانيزه
بوده است .عرفاني همچنين يكي ديگر از عوامل مهم گسترش كشت ارقام
پرمحصول براي رسيدن به طرح خود اتكايي برنج را نظارت و ساماندهي
بر واردات عنوان كرد و گفت :خوشبختانه امروز كه دولت دوازدهم مصوبه
اختصاصي شدن كشت برنج در مازندران و گيالن را اعالم كرده است ،واردات
برنج نسبت به دولتهاي گذشته حدود60درصد كاهش يافت .پيش از روي
كارآمدن دولت يازدهم ميزان واردات برنج به كشور حدود  2ميليون تن در
سال بود كه اين واردات بر اساس اعالم رسمي وزارت جهاد كشاورزي در
سال گذشته به حدود  750هزار تن رسيد .معاون موسسه تحقيقات برنج
كشور مستقر در مازندران اجراي طرح تسطيح يكپارچهسازي زمينهاي
شاليزاري و آبياري تناوبي را هم از ديگر راهكارهاي مهم براي رسيدن به
اهداف گسترش كشت ارقام پرمحصول و خود اتكايي برنج برشمرد.

زرشككاران خراسانجنوبي با مشكالتي اعم از آفت ،دستدرازي دالالن و خسارتهاي سرما مواجهند

دسترنج زرشككاران روی هوا

سبزینه مهدیه ومسه

خشكساليهاي  ۲۰ساله ،آفات ،سرما ،وجود
دالالن و نبود بازاريابي همه دست به دست هم
داده تا امسال ضرر و زيانهاي جبرانناپذيري
به زرشككاران خراسان جنوبي وارد شود.
زرشك بهعنوان يكي از محصوالت استراتژيك
خراسانجنوبي ميتواند نقش گستردهاي
در توسعه اقتصادي استان ايفا كند .در حال
حاضر بيش از  ۹۸درصد زرشك كشور در اين
استان كويري توليد ميشود كه اين امر بستري
مناسب براي رونق اقتصادي استان است .اين
در حالي است كه زرشككاران خراسان جنوبي
در قطب توليد زرشك با مشكالتي اعم از وجود
آفت ،دستدرازي دالالن و خسارتهاي باران
و سرما دست و پنجه نرم ميكنند .در شرايط
كنوني كشاورزان خراسان جنوبي چشم انتظار
برنامههاي اجرايي مسئوالن و كمكهاي
تسهيالتبرايايجادبارگاههايبهداشتيهستند
تا بر اساس نيازهاي روز رونق بيشتري به كسب
و كارشان دهند كه اين امر نيازمند تدبير متوليان
است .همچنين رسيدن زرشك به جايگاه
بينالمللي نيازمند توزيع گسترده و سيستم قوي
بازايابي بوده تا مصرفكنندگان ضمن آگاهي از
فوايد اين محصول سرشار از مزيت ،تغيير رفتار
داده و به سوي استفاده بيشتر هدايت شوند.
برداشت زرشك به نصف كاهش يافت
يك كشاورز از روستاي بيماد بيان كرد :سال
گذشته قريب به  ۱۵ميليون تومان از محل
فروش زرشك عايد من شده است .عباس
غالمي افزود :امسال بهدليل سرمازدگي ميزان
برداشت زرشك به كمتر از نصف رسيده است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر قريب به
 ۴۰اصله درخت زرشك دارم ،افزود :زرشك
محصولي است كه باروري آن يك سال در ميان
است .غالمي با اشاره به مشكالت پيشروي
زرشككاران بيان كرد :آفت زنگ زرشك يكي
از مشكالتي است كه اكثر كشاورزان را گرفتار
كرده است .وي بيان كرد :دستدرازي دالالن
سود كشاورزان را از بين ميبرد كه بايد براي
رفع اين مشكل چارهانديشي شود.
خسارت  ۶۰درصدي سرما
به مزارع زرشك
يكي ديگر از كشاورزان روستاي مهمويي بيان
كرد :سال جاري تمام بهرهبرداران زرشك ۵۰
تا  ۶۰درصد از سرما خسارت ديدهاند .عيسي
جعفري با بيان اينكه در حال حاضر به علت
خشكساليازمحصوالتكشاورزيتنهامحصول
زرشك برايمان باقي مانده است ،اظهار كرد :بايد
حمايتهاي مسئوالن از زرشككاران افزايش
يابد.جعفريخواستارحمايتهايتسهيالتيشد
و افزود :وجود آفات و شته از ديگر مشكالتي است
كه كشاورزان زيادي را گرفتار كرده است.
ضرورت ارائه آموزش به زرشككاران
يكي ديگر از زرشككاران خراسان جنوبي بيان
كرد :بايد سموم مبارزه با آفاتها بهصورت

يكچهارمچايمصرفي
توليد داخل است

رئيس سازمان چاي گفت :امسال يكچهارم چاي نياز داخل در كشور
توليد و مابقي از طريق واردات تأمين ميشود .به گزارش «سبزینه» به
نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،حبيب جهانساز ،رئيس سازمان چاي،
درباره آخرين وضعيت خريد تضميني برگ سبز چاي در سال زراعي
جاري اظهار كرد :امسال  112هزار و  736تن برگ سبز چاي با ارزش
بالغ بر  220ميليارد تومان از چايكاران سراسر كشور خريداري شده
است .وي از پرداخت  94درصد مطالبات چايكاران خبر داد و گفت:
تاكنون  206ميليارد و  300ميليون تومان از بهاي برگ سبز خريداري
شده به چايكاران پرداخت شده است .جهانساز ادامه داد :از مجموع
ارزش ريالي برگ سبز خريداري شده حدود  126/7ميليارد تومان
مربوط به سهم دولت و  93/6ميليارد تومان سهم كارخانههاست كه
دولت  100درصد سهم خود را به چايكاران پرداخت كرده است و 14
ميليارد تومان مابقي مطالبات مربوط به سهم كارخانههاي چايسازي
است كه به تدريج به حساب توليدكنندگان واريز خواهد شد .به گفته
رئيس سازمان چاي ،امسال از مجموع بهاي برگ سبز خريداري شده
 25هزار و  366تن چاي خشك توليد شد كه اين ميزان نسبت به
مدت مشابه سال قبل  6درصد رشد داشته است .وي در پايان نياز
مصرف ساالنه چاي خشك را  105هزارتن اعالم كرد و افزود :با توجه
به توليد  25هزار و  366تن چاي خشك در سال جاري ،يك چهارم
نياز داخل در كشور توليد و مابقي از طريق واردات تأمين ميشود.

ماشينآالتساختمانيوكشاورزي
بايد بهروز شود

يارانهاي در اختيار كشاورزان قرار گيرد .موسي
شيرخندي با بيان اينكه همچنين بايد براي
كشاورزان آموزشهايي در راستاي حفظ و
حراست از مزارع برگزار شود ،افزود :بسياري از
كشاورزان طريقه استفاده از سموم را نميدانند
كه اين امر خود آسيبهايي را براي مزارع به
دنبال دارد .وي با اشاره به مشكالت پيشروي
زرشككاران بيان كرد :فروش و فرآوري زرشك
ازجمله مشكالت پيشرو است .شيرخندي
با بيان اينكه همه ساله با فرا رسيدن فصل
برداشت زرشك پاي دالالن به مزارع باز
ميشود ،افزود :بايد دولت راهكارهايي اساسي
براي كوتاه كردن دست دالالن ارائه كند.
برداشت زرشك  ۳تن كاهش يافت
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان
جنوبي بيان كرد :در حال حاضر  ۱۵هزار و ۶۰
هكتار از اراضي استان زيركشت زرشك است.
غالمرضا قوسي با بيان اينكه سال گذشته
قريب به  ۱۹هزار تن زرشك در استان برداشت
شد ،گفت :در سال جاري بهدليل سرمازدگي
و وجود برخي آفتها ،سه تن كاهش توليد
زرشك را داريم .وي با بيان اينكه از كشاورزان
خواستاريم درختان و باغهاي خود را بيمه
كنند ،افزود :اعتباراتي از سوي جهاد كشاورزي
براي جبران خسارتها پرداخت ميشود.
قوسي با اشاره به وجود برخي از آفتها در
اراضي سطح زيركشت زرشك استان بيان كرد:
مبارزه با برخي از آفتها مانند ملخ كه جنبه
عمومي دارد ،برعهده دولت است .وي با بيان
اينكه همه ساله سموم براي مقابله با اين آفت

در نظر گرفته ميشود ،افزود :براي برخي از
آفتها مانند زنگ زرشك كه عمومي محسوب
نميشود ،اعتبار خاصي نداريم.
فعاليت  ۱۱واحد فرآوري زرشك
در استان
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
افزود :با توجه به اهميت باالي زرشك در استان،
جهاد كشاورزي براي مبارزه با اين آفت سمومي
را خريداري كرده كه بهصورت الگويي هزينه
ميكند .وي بيان كرد :كشاورزان ميتواند به
كلينيكهاگياهپزشكيمراجعهكنندوآموزشها
و توصيهها در زمينه كنترل آفت و بيمايها را
فراگيرند .قوسي با اشاره به مشكالت پيشروي
زرشككاران استان بيان كرد :فروش محصول
يكي از مشكالت پيش روي زرشکكاران
استان است .وي از فعاليت  ۱۱واحد فرآوري
زرشك در استان خبر داد و افزود :محصول
زرشك كشاورزان از طريق اين واحدها خريداري
ميشود .رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان
جنوبي بيان كرد :برخي از كشاورزان هم زرشك
تازه را بر شاخه درخت ميفروشند كه اين امر راه
بازار را باز ميكند.
راهكارهايي براي حذف دالالن
قوسي بيان كرد :طي سالهاي گذشته با كاهش
قيمت زرشك روبهرو بوديم؛ بهگونهاي كه برخي از
كشاورزان تصميم به حذف باغهای خود داشتند.
وي ادامه داد :براي جلوگيري از ورود دالالن و
افراد سودجو ،دولت بهوسيله سازمان تعاون يا
مراكز فرآوري و دستهبندي ،خريد زرشك را

انجام ميدهد .قوسي با اشاره به ديگر راهكارهاي
موجود براي كوتاه كردن دست دالالن بيان كرد:
توانمندكردن تعاونيها از ديگر اقدامات قابل اجرا
براي حذف دالالن است .وي با بيان اينكه قيمت
كنوني زرشك مطلوب است ،افزود :اگر قيمت
كاهش پيدا كند ،دولت ورود پيدا خواهد كرد.
مرهم وزارت جهاد کشاورزی
براي زرشككاران استان
معاون مديركل دفتر ميوههاي سردسيري و
خشك وزارت جهاد كشاورزي هم با اشاره به
مشكالت پيشروي زرشككاران در خراسان
جنوبي بيان كرد :براي مقابله با آفت زنگ
زرشك ،برنامهريزيهايي شده كه پيك پرواز
زنبورپشهخوارزرشكراپيداكنيم.داوودحبيبي
ادامهداد:همچنينبرنامههاييبرايتأمينسموم
مورد نياز ديده شده كه بهصورت يارانههاي زير
 ۱۰درصد تأمين خواهيم كرد .وي با بيان
اينكه ايجاد ايستگاههاي تحقيقاتي زرشك
و عناب در خراسان جنوبي از ديگر برنامههاي
پيشرو است ،گفت :براي ايجاد شهرك صنعتي
مخصوص زرشك در بير جند در ۵۰هكتار زمين
برنامهريزي شده است .حبيبي با بيان اينكه در
حال حاضر مكاني بهداشتي براي فرآوري زرشك
نداريم ،گفت :ايجاد بارگاههاي بهداشتي فرآوري
زرشك از ديگر برنامههاي پيشرو است .به نظر
ميرسد بايد راهكاري اساسي براي حمايت از
زرشككاران خراسان جنوبي انديشيده شود؛
چراكه در شرايط كنوني قصه پر غصه مشكالت
كشاورزان تكرار ميشود و عم ً
ال اقدامي موثر
انجامنميشود.

 ۱۱درصد اراضيكشاورزي استان قزوين وقفي است

اجراي بيش از  ۵۰عنوان برنامه
در هفته وقف
وي افزود :هفته وقف از  ۱۵تا  ۲۴آبان ماه
تعيين شده و در اين ايام برنامههاي متنوع
فرهنگي و ديني پيش بيني شده كه اجرا
ميشود .مجيدي تصريح كرد :كساني كه
دنبال جاودانگي و ماندگاري هستند آن را بايد
در وقف به عنوان يك سنت حسنه جستوجو
كنند و رمز جاودانگي در وقف گرفته و در
جامعه نهادينه شده است .وي بيان كرد:
بايد به جامعه بگوييم دنبال معرفي فرهنگ
و كاركرد وقف هستيم و با فرهنگسازي و
نهادینه كردم اين سنت حسنه جاريه به
نيازمندان هم كمك كنيم .مجيدي گفت:
در هفته وقف برنامههاي متنوعي تدارك
ديده شده كه ديدار با امام جمعه ،بازديد
استاندار از اوقاف ،تشكيل جلسه شوراي
اداري اوقاف ،محفل انس با قرآن در مسجد
امام خميني(ره) ،همايش همه واقف باشيم و
تجليل از واقفان ،سخنراني قبل از خطبههاي
نماز جمعه ،غبار روبي امامزاده آمنه خاتون،
برگزاري زيارت از راه دور حضرت رسول (ص)،
نشستهاي تخصصي با گروههاي مختلف از
اين برنامههاست .وي اضافه كرد :همچنين
كالسهاي سبك زندگي براي بانوان در اين
ايام افتتاح ميشود كه در هر دوره  ۴۰جلسه

حبيب جهانساز:

علی توسطي:

مديركل اوقاف و امور خيريه استان قزوين:

مديركل اوقاف و امور خيريه استان قزوين
گفت :بيش از  ۵۲هزار و  ۶۰۰هكتار از اراضي
كشاورزي استان قزوين ،معادل  ۱۱درصد
اراضي وقفي است .به گزارش «سبزینه»
به نقل از مهر ،مصطفي مجيدي ،مديركل
اوقاف و امور خيريه استان قزوين ،مهمترين
برنامههاي هفته وقف در استان را تشریح
كرد .مجيدي در اين نشست با اشاره به
سالروز سيزده آبان و روحيه استكبار ستيزي
ملت ايران گفت :انقالب اسالمي كه به بركت
رهبري امام و ايستادگي و حضور مردم محقق
شده امروز با شعارهاي استكبار ستيزي در
جهان شناخته ميشود و موجب بيداري
ملل جهان نيز شده است .وي بيان كرد:
استكبار ستيزي مظهر و از نشانههاي پررنگ
انقالب اسالمي است و آنچه داريم ناشي از
همين شعارهاي انقالبي است و خودباوري و
ايستادگي در برابر ارزشها از دستاوردهاي
سيزده آبان است كه ايستادگي در برابر
استكبار و استثمار در شعار مرگ بر آمريكا
تجلي يافته است.

روی خط

و در هر كالس  ۲۵نفر شركت خواهند كرد و
با مهارتهاي زندگي آشنا ميشوند .مجيدي
اظهار داشت :ديدار با ائمه جمعه و فرمانداران،
همايش قاريان ،مادران و دختران ،كالس
مشاوره ،افتتاح چند طرح عمراني شامل سه
خانه عالم ،شبستان ،آشپزخانه و سرويس
بهداشتي در امامزادهها ،راهاندازي  ۶۰كاروان
جهيزيه و برپايي نمايشگاه وقف از ديگر
برنامههاي هفته وقف در استان است.
برپايي  2موكب در عراق
طی اربعين حسيني
مديركل اوقاف و امور خيريه استان قزوين
تصريح كرد :در ايام اربعين حسيني دو موكب
از سوي اين اداره با كمك خيرين در عراق برپا
شد كه يك موكب درنجف اشرف ابتداي مسير
پيادهروي بودكه همه نوع خدمات ازجمله
خياطي ،كفاشي ،چايخانه ،آرايشگاه ،بهداري
در آن ارائه ميشد و در طول شبانه روز بيش
از  ۱۲هزار پرس غذاي گرم بين زائران توزيع
ميشد .وي گفت :اين موكبها  ۹روز برپا بود
و ضمن پذيرايي و توزيع نذورات با اعزام هشت
نفر وحاني و مبلغ كارهاي فرهنگي نيز شامل
سخنراني مذهبي ،مداحي ،نماز جماعت،
پاسخگويي به سواالت ديني نيز در آن پيش
بيني شده بود .مجيدي اضافه كرد :در اين
موكب بيش از  ۵۰۰ميليون تومان هزينه شد
كه مشاركت خيرين قابل توجه بود .وي اظهار
داشت :يك موكب هم در كربال برپا شد كه
ضمن پذيرايي براي اسكان آنها هم اقدام
شد و سه هزار نفر اسكان در هر نوبت و سه
هزار وعده غذا داده شد و  ۶۰۰ميليون تومان
هزينه شد .مجيدي گفت :در سال تحصيلي
جاري همچنين یکهزار بسته لوازم تحرير
بين كودكان نيازمند توزيع شد كه هر بسته

 ۵۰هزار تومان هزينه شد .مديركل اوقاف و
امور خيريه استان قزوين اظهارداشت :يكي از
كارهاي فرهنگي انجام شده برپايي نمايشگاه
شهر نشاط بود كه با استقبال خانوادهها و
نوجوانان روبهرو شد .وي اظهارداشت :در سال
گذشته نخستين جشنواره انيميشن با حضور
 ۱۰اثر برگزار شد و امسال هم با شعار «وقف
چشمه هميشه جاري» در بخش انيميشن
براي سال دوم برگزار ميشود كه اميدواريم
استقبال بيشتري شود.
ثبت  ۱۰وقف جديد در سال جاري
مجيدي از ثبت وقفهاي جديد در استان
هم خبر داد و يادآورشد :امسال  ۱۰وقف
جديد در استان در سال جاري ثبت شده
كه در بخشهاي قرآن ،سيدالشهداء ،خيرات
و مبرات براي افراد بيبضاعت هم وقف
داشتيم كه در قزوين ،بوئینزهرا ،تاكستان
و البرز بود .وي گفت :در استان ۲۶۳۷
موقوفه داريم كه  ۶۰۳مورد متصرفي و ۱۶۴
موردغير متصرفي ،تعداد  ۳مورد اشتراك
التوليه و مابقي از موقوفات انتفاعي تعداد
 ۱۸۶۷مورد است .مجيدي اضافه كرد:
ارزشگذاري رقبات در  ۱۴هزار و  ۲۶۱مورد
انجام شده كه حقوق مكتسبه محاسبه و
كسر شده و فقط ارزش موقوفه در دو ماه
انجام شده كه حداقل قيمتگذاري  ۱۹هزار
ميليارد تومان است .وي اظهارداشت :تعداد
رقبات موقوفه  ۲۵هزار و  ۸۵۴مورد است
كه متصرفي  ۱۴هزار و  ۲۶۱رقبه و آنها
كه متولي شخصي دارد  ۱۱هزار و ۵۰۰رقبه
و  ۹۳رقبه اشتراك التوليه است .مجيدي
گفت :از مجموع رقبات استان تعداد ۱۵۲۷
مورد عرصه و اعيان ،تعداد رقبات صنعتي
 ۷۳۷مورد و رقبات كشاورزي  ۷۸۷۶مورد

است.
وي بيان كرد :مساحت اراضي كشاورزي
وقفي  ۵۲هزار و  ۶۰۰هكتار ،معادل ۱۱
درصد اراضي كشاورزي استان است .مجيدي
يادآورشد :بايد ساالنه  ۱۹۰ميليارد تومان از
موقوفات درآمد داشته باشيم اما سال قبل
يك بيست و پنجم آن يك درصد ارزش
دارايي است كه حدود  ۷ميليارد تومان شده
كه بسيار ناچيز است .وي اظهارداشت :تعداد
نيروي اوقاف محدود و امكانات اوقاف ضعيف
است و همراهي مستاجران نيز كم بوده
و نتوانستهايم حقوق واقعي خود را كسب
و جمعآوري كنيم .مديركل اوقاف و امور
خيريه استان قزوين گفت :در استان قزوين
 ۲۶۳بقعه داريم كه  ۶۰۳مورد متصرفي،
 ۱۶۴مورد غير متصرفي ۳ ،مورد اشتراك
التوليه و حدود  ۱۸۶۷مورد انتفاعي است.
مجيدي اضافه كرد :در عرصه بهره وري در
سال گذشته  ۳۰۱قرارداد بسته شده و تعداد
 ۱۸۵۱قرارداد به روز رساني شده است .وي
اظهارداشت ۱۵ :طرح جامع براي بقاع آماده
شده و  ۱۲۰۰مترمربع بازسازي و نگهداري
در عرصه و اعيان داشتهايم ۸۵۰۰ ،مترمربع
فعاليت عمراني ۱۷۰۰ ،مترمربع احداث در
بقاع و  ۹۰۰۰مترمربع بازسازي ،مرمت و
مقاومسازي داريم.
پروژههاي سرمايهگذاري وقفي
فعال ميشود
مجيديگفت:دراجرايپروژههايسرمايهگذاري
درحال حاضر  ۲۵۰واحد مسكوني بصورت
مشاركتي آغاز شده كه در دو سال ساخته
ميشود ۱۲۰،واحد تجاري در محمديه و هشت
بابواحدتجاريدرشهرقزوينساختهميشود.
وي اظهارداشت :درمانگاه خيريه دربيدستان
با  ۲۱ميليارد ريال و هشت واحد مسكوني
و دو واحد تجاري در موقوفه آقا اميني در
حال اجراست و يك پروژه بزرگ اقتصادي
هم در مركز استان در حال شكلگيري است
كه تحول بزرگي در احيا موقوفات و خدمات
اجتماعي در استان رقم خواهد خورد .مديركل
اوقاف و امور خيريه استان قزوين يادآورشد:
در سال گذشته ميزان تملك دارايي اداره
اوقاف دو ميليارد و  ۶۵۰ميليون تومان بود كه
در ميان بقاع متبركه ،مساجد و امكان مذهبي
توزيع شد و امسال هم پيشبيني ميكنيم دو
ميليارد و  ۸۰۰ميليون تومان در اين عرصه
جذب شود.

رئيساتحاديه فروشندگانماشينآالتصنعتيو لوازميدكيكشاورزي
گفت :دولت بايد راهكاري را براي به روزرساني ماشينآالت ساختماني
و كشاورزي داشته باشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه
خبرنگارانجوان،عليتوسطي،رئيساتحاديهفروشندگانماشينآالت
صنعتي و لوازم يدكي كشاورزي ،درباره وضعيت وسايل ساختماني و
كشاورزي اظهار كرد :دولت بايد راهكاري براي به روز رساني ماشينآالت
ساختماني و كشاورزي داشته باشد .وي با اشاره به اينكه بخش عمدهاي
از ماشينآالت كشاورزي ،صنعتي وارداتي هستند تصريح كرد :اين حوزه
به نرخ ارز وابسته است .چرا كه زماني كه افزايش غيرمنطقي در ارز
مشاهده شود ميتواند در واردات اين صنايع تأثيرگذار باشد .توسطي،
درپاسخ به اين پرسش كه كارگاههاي كشاورزي ،صنعتي وساختماني
تعطيل شدند يا خير تصريح كرد :كارگاهها تعطيل نشدند و تنها ساعات
كاري آنها كمتر شده است و انتظار ميرود كه مشكلي تا پاسان سال
نداشته باشيم .رئيس اتحاديه فروشندگان ماشينآالت صنعتي و لوازم
يدكي كشاورزي ،از افزايش  ۲۰تا  ۶۰درصدي قيمت در ماشينآالت
صنعتي ،كشاورزي درشش ماه ابتداي سال خبرداد.
كشاورزي تنگستان در معرض خطر

آب باغها و اراضي تأمين شود

شهرستان تنگستان يكي از قطبهاي كشاورزي استان بوشهر
است؛ اما دوام و قوام كشاورزي در اين شهرستان نيازمند ساخت
سد براي تأمين آب مورد نياز كشاورزان و باغداران است .در پي
خشكساليهاي اخير و كاهش ميزان بارندگي در سطح كشور و از
جمله استان بوشهر ،نقاط مختلف استان با كمبود منابع آب سطحي
و زيرزميني روبرو شده است و اين موضوع كشاورزي را با مخاطرات
جدي روبرو ميكند .بخش زيادي از آب حاصل از بارندگيهاي
استان بوشهر و استانهاي همجوار كه وارد استان ميشود به صورت
مستقيم راهي دريا ميشوند و هيچ استفادهاي از اين آبها صورت
نميگيرد و در صورتي كه سدها به صورت اصولي و در نقاط مناسب
ساخته شوند ميتواند از روانآبها بهره بيشتري برد .شهرستان
تنگستان يكي از قطبهاي كشاورزي استان بوشهر است و به عنوان
دومين شهرستان استان در توليد خرما شناخته ميشود كه حدود
 ۸۰۰هزار اصله نخل آبي و ديم دارد .خرماي كبكاب شهرستان
تنگستان از مرغوبترين خرماهاي كشور بوده و اخيرا ثبت جهاني
شده است كه دوام و قوام كشاورزي در اين شهرستان نيازمند ساخت
سد براي تأمين آب مورد نياز كشاورزان است.
نبود سد و هدر رفت آبها
يكي از مهمترين زيرساختها براي تأمين آب مورد نياز كشاورزان و
همچنين جلوگيري از خسارتهاي روانآبها ساخت سد است ولي
به دليل نبود سد ساالنه ميليونها متر مكعب آب از رودخانه باهوش و
شيرين اهرم هدر ميرود .پروژه سد مخزني باهوش اهرم با تالشهاي
مسئوالن استان و پيگيريهاي مستمر نماينده مردم دشتي و تنگستان
در مجلس شوراي اسالمي و مساعدت كميسيون تلفيق در اليحه
بودجه  ۹۷رديف بودجه ملي مستقل گرفت ولي زمان دقيق ساخت اين
طرح آبي تنگستان مشخص نبوده و بايد تعيين تكليف شود .قرار بود
ابتدا بر اساس سياست دولت اين سد از محل تبصره  ۱۹قانون بودجه
ساخته شود ولي به دنبال اعتراضات مردم و كشاورزان اهرم و اصرار و
پافشاري نماينده مجلس در دقيقه پاياني بسته شدن بودجه  ۹۷سد
باهوش رديف بودجه ملي اخذ و  ۳۰ميليارد ريال براي آن مصوب شد.
ساخت سد باهوش اهرم هنوز مشخص نيست
عضو شوراي اسالمي شهر اهرم گفت :ساخت سد باهوش اهرم كه از
مصوبات استاني دولت در سال  ۸۴است و مطالعات آن رو به اتمام است،
هنوز مشخص نيست .محسن قاسميزاده افزود :مسئوالن آب منطقهاي
بوشهر بايد هرچه سريعتر مناقصه اين سد را برگزار و نسبت به انتخاب
پيمانكار و شروع عمليات اجرايي اين سد اقدام كنند .وي در پاسخ به اين
سوال كه تفاوت دو سد باهوش اهرم و خاييز تنگستان درچيست بيان
كرد :مطالعه و طراحي سد باهوش و خاييز به ترتيب با حجم مخزن
 ۲۵و جريان تنظيمي  ۱۷و  ۱۵ميليون متر مكعب آب و برآورد ۲۰۰
و  ۷۰ميليارد تومان پيش بيني شده است .قاسميزاده ادامه داد :هدف
از ساخت سد باهوش تأمين آب هزار و  ۳۰۵هكتار اراضي كشاورزي
نخيالت ديم و آبي است ولي هدف از ساخت سد خاييز تنها  ۷۰۰هكتار
از نخيالت اهرم ،روستاهاي مجاور و بخشي از تأمين آب شرب اهرم است.
ساخت سد تنها راه نجات تنگستان از محروميت
اين عضو شوراي اهرم با بيان اينكه حتي در صورت تكميل سد خاييز نيز
با كمبود آب مواجه خواهيم شد ،گفت :نياز آبي براي اراضي كشاورزي
شهر اهرم بدون احتساب برداشت چاهها به  ۵۵ميليون متر مكعب
و با احتساب برداشت چاهها به  ۳۶ميليون متر مكعب آب ميرسد.
قاسميزاده با بيان اينكه دو سد باهوش و خاييز از طرحهاي اقتصاد
مقاومتي تنگستان بوده و خط قرمز مردم و باغداران اهرم است تاكيد
كرد :تنها راه نجات شهرستان از محروميت مزمن تسريع در اجراي
شدن اين سدهاست چرا كه در صورت توقف تعطيلي اين دو طرح
كشاورزان و باغداران تنگستان بوشهر لطمات جبرانناپذيري خواهند
ديد .وي گفت :از نظر بنده با گفتار درماني و قولهاي پوچ طرحهاي
شاخص تنگستان به فرجام نخواهد رسيد و بايد فكر اساسي كرد.
لزوم تأمين اعتبارات سد
نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسالمي نيز با
تاكيد بر تسريع اجراي سد در تنگستان بيان كرد :تمامي تالش
خود را براي تأمين اعتبار بهموقع پروژه طبق برنامه زمانبندي بهكار
گرفته ميشود .سيدكمالالدين شهرياري از مسئوالن استاني و
ملي خواست اعتبارات ويژهاي به بخش تأمين آب مردم معطوف و
تسريع در اجراي اين پروژه را در اولويتهاي برنامهريزي قرار دهند.

