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افزایش سهم کشاورزی و
صنعت در اشتغال اصفهان

خبر

پریسا عظیمی
خبرنگار

مهر

فــردا در حالــی عیــد قربــان برگــزار میشــود کــه
پروتکلهــا و الزامــات کرونایــی آن را بــا عیــد همه
ســالها متفاوت کرده اســت .عید قربان در برخی
استانها از جمله سیســتان و بلوچستان و گلستان
بهدلیل حضور پر رنگ اهل تسنن ازجایگاه خاصی
برخــوردار اســت و بهطــوری که ســه روز به جشــن
و شــادی ،قربانــی کــردن و دیــد و بازدید مشــغول
میشوند ،اما عید امسال رنگ و بوی کرونایی دارد
که در صــورت رعایــت نکردن دســتورالعملهای
بهداشتی به جای قربانی کردن دام ،خود ودیگران
را قربانــی خواهیــم کــرد .رشــد ناگهانــی مبتالیان
بــه ویروس کرونا در سیســتان و بلوچســتان در ایام
عیــد فطر گــواه ایــن موضوع اســت کــه در صورت
بیتوجهــی در ایــن ایام میتوانــد تبعات غیرقابل
جبرانی را برای همگان داشته باشد.
 ëëنمازعیدقرباندرمســاجدسیستانوبلوچستان
برگزارنمیشود
دکتر«ســید محمــد هاشــمی شــهری» ،رئیــس
توگــو با
دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان در گف 
خبرنگار ما با اشاره به اینکه نماز عید قربان امسال
با توجه به شیوع کرونا با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در سیستان وبلوچستان برگزار میشود،
اظهار داشــت :مقرر شــده نماز عید قربان امسال
در مساجد برگزار نشــود و نمازگزاران تنها باید در
مصلــی و فضاهای باز به اقامه نمــاز بپردازند .در
ایــن رابطه تمهیدات بهداشــتی نیز در نظر گرفته
شــده و دســتورالعمل آن بــه ارگانهــای مربوطه
ابــاغ شــده اســت .وی رعایــت فاصلهگــذاری
اجتماعی در زمان برگزاری نماز ،اســتفاده الزامی
نمازگزاران از ماســک ،به همراه داشــتن ســجاده
و مهــر شــخصی و این که بــا وضو وارد شــوند را از
نکاتی عنوان کرد که نمازگزاران باید حتماً به آنها
توجه داشــته باشــند .دکتر هاشــمی ،کوتــاه کردن
زمــان برگــزاری نمــاز و خطبــه را از دیگــر نکاتــی
دانســت که با توجه به شیوع بیماری کرونا باید به
آن توجه شود .وی همچنین افزود :با برادران اهل
تســنن و تشــیع در سراسر اســتان هماهنگیهایی
انجام شده که تعداد دربهای خروجی مصلیها
را بهدلیل ازدحام بیش از حد بعد از نماز افزایش
دهنــد تــا نمازگــزاران بتواننــد بــا رعایــت فاصله
اجتماعی از دربهای مصلی خارج شوند .رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به مراسم
دیــد و بازدیدهای عید قربان هم از مردم اســتان
درخواســت کــرد تبریــک عیــد قربــان را ترجیحــاً
تلفنــی انجــام دهنــد و دیــد و بازدیــدی نداشــته
باشــند .همچنین بــا توجه به تعطیلــی چند روزه
این عید به مســافرت نروند .از طریق صدا و سیما
وکلیپهایی که در فضای مجازی منتشر میشود،

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  :کوتاه کردن زمان
برگزاری نماز و خطبه از نکاتی است که با توجه به شیوع
بیماری کرونا باید به آن توجه شود .با برادران اهل تسنن
و تشیع در سراسر استان هماهنگیهایی انجام شده که تعداد درب های
خروجی مصلی ها را به دلیل ازدحام بیش از حد بعد از نماز افزایش
دهند تا نمازگزاران بتوانند با رعایت فاصله اجتماعی از درب های
مصلی خارج شوند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان  :هفته آینده برای استان
سرنوشتساز خواهد بود ،اگر دید و بازدیدهای ایام عید قربان همچون
سنوات گذشته انجام گیرد ،حتماً تعداد بیماران بیشتر خواهد شد لذا
نیاز است مردم پروتکلها را رعایت کنند
آموزشهایی ارائه میشود که مردم آگاه باشند تا
در صورت دید و بازدید با یکدیگر دســت ندهند و
روبوسی نکنند.
«مولــوی عبدالحمیــد اســماعیل زهــی» ،امــام
جمعــه مســجد مکــی اهــل ســنت زاهــدان هم
در گفتوگــو با ایرنــا از برگزاری نمــاز عید قربان
ل ســنت در این شــهر بــا رعایــت پروتکلهای
اه 
بهداشــتی خبــر داد و گفــت :از نمازگــزاران
درخواســت داریــم بــرای حضــور در مراســم
نمازعید ،ماســک بزنند و توصیههای بهداشــتی
را رعایــت کننــد .وی همچنیــن اظهــار داشــت:
به مــردم توصیه میشــود که در روزهــای عید از
دید و بازدیدهای مرســوم خودداری کنند وحتی
بــه دیــدار پدرومــادر خــود هــم نرونــد .فرهنــگ
احوالپرسی وحاللیتطلبی را میتوان از طریق
تلفن همراه نیز انجام داد.
ëëبرگــزاری نمــاز عیــد قربــان در خوزســتان بــا
محدودیتنفرات
«غالمرضا شــریعتی» ،استاندار خوزستان هم

با تأکید بر اینکه مســاجد و مصالی خوزســتان
تنهــا بــا رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی و
پروتکلهــای بهداشــتی میتواننــد نمــاز عید
قربــان را برپــا کننــد ،بــه خبرنــگار ما گفــت :با
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و تعطیلــی
چنــد روزه اســتان بهدلیــل گرمــای شــدید و
کاهش تردد مــردم در خیابانها آمار بیماران
کرونایی در اســتان کاهــش پیدا کرده به طوری
که در حال خروج از وضعیت قرمز به هشــدار
هســتیم .براین اســاس بــا توجه بــه اینکه عید
پیــش رو داریم و بــا برگزاری نماز
قربــان را در ِ
این عید بزرگ احتمال افزایش مبتالیان زیاد
است اعالم شده نماز عید در مساجد و مصلی
به شرط رعایت دستورالعملهای بهداشتی و
با تعداد محدود نمازگزار برگزار شود.
اســتاندار خوزســتان همچنیــن تأکیــد کــرد :از
مــردم میخواهیــم تبریــک این عید بــزرگ را
بهصــورت تلفنــی انجــام دهند و دیــد و بازدید
هم نداشته باشند.

ëëنمازعیدقرباندرگلستاناقامهنمیشود
در اســتان گلســتان هم «ســراجالدین عــارف نیا»،
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان با
اشــاره بــه اینکه امســال بــا توجه به شــرایط خاص
شــیوع ویروس کرونا و قرمز بودن وضعیت استان
در ابتال به این بیماری ،نماز عید قربان در مساجد
و مصالهای این اســتان اقامه نخواهد شــد ،افزود:
هفته آینده برای اســتان سرنوشتساز خواهد بود،
اگــر دیــد و بازدیدهــای ایــام عیــد قربــان همچون
ســنوات گذشــته انجام گیرد ،حتماً تعداد بیماران
بیشتر خواهد شد لذا نیاز است که مردم پروتکلها
را رعایــت کننــد .وی بــا بیــان اینکــه گزارشهــا از
بازارهای استان حاکی از ازدحام جمعیت و حضور
پرشمار مردم برای خرید عید است ،گفت :حضور
مردم برای خریدها و در ادامه دید و بازدیدهای آن
بســیار نگرانکننده است و احتمال شــیوع دوباره و
روند صعودی مبتالیان به کرونــا وجود دارد که اگر
چنیــن اتفاقی بیفتد ،خســتگی ،ضعــف و تحلیل
توان جســمی و روحی کادر پزشــکی و پرستاری نیز
مشکالت را دوچندان خواهد کرد.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان
ادامــه داد :بــرای پیشــگیری و کنتــرل رونــد
صعــودی مبتالیــان بــه کرونــا تــا عیــد قربــان و
دیــد و بازدیدهــای آن ابتــدا باید مــردم به خاطر
ســامت خــود ،خانــواده و اقــوام و آشــنایان و در
وهلــه دوم ســامت عمومــی ،از برگــزاری آییــن
ایــن عید بــزرگ خــودداری کنند و تــا حد ممکن
آن را بســیار محــدود برگــزار کننــد .دکترعارف نیا
بــا بیان اینکــه درخصوص برگزار نکردن مراســم
ایــن عید بــزرگ با بــزرگان و علمای اهل تســنن
نشســتهایی را برگــزار کردیــم ،یــادآور شــد :در
روســتاها بــا تشــکیل کمیتــه روســتایی بــا حضور
دهیار و مســئوالن بهداشــت مقرر شــد دهیاران و
مسئوالن بهداشت به طور مرتب به مردم روستا
اطالعرســانی کنند که بهدلیــل افزایش احتمالی
بیماری کرونا ،مراســم دید و بازدید عید را برگزار
نکنند .همچنین در ســطح شهر و روستاها هم با
بلندگوهــای ســیار مرتباً نســبت به برگزار نشــدن
مراســم دید و بازدید به مردم اطالعرسانی شود.
البته در این خصوص کلیپهای آموزشــی هم از
ســوی صدا و سیمای اســتان تهیه و بهطور مداوم
در ایام این عید پخش خواهد شد .معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره تبریک عید
قربان از ســوی فرزنــدان به والدینشــان نیز تأکید
کــرد :فرزندان بــرای رفتن به منــزل والدین برای
تبریک عید ترجیحاً طوری برنامهریزی کنند تا هر
یک در ســاعت مشــخصی به دیدن آنها بروند تا
از تجمع بیش از حد در منزل خودداری شــود و از
دید و بازدید اقوام هم با توجه به شرایط فعلی به
طور جدی بپرهیزند.

کشاورزان فارس و خوزستان میگویند خرج و دخلشان تناسبی با هم ندارد

افزایش  40درصدی قیمت خرید تضمینی دل گندمکاران را خوش نکرد
زهره افشار

خبرنگار

اصفهان -متخلفان و ســودجویان از ادوار گذشته حدود  ۶۱۲هکتار از حریم
زاینــدهرود بزرگتریــن رودخانه فالت مرکزی ایــران را تصرف کرده بودند که
طی چهار ســال گذشــته تاکنون بالغ بر  ۹۰درصد این میزان آزادسازی شده
است .بهگزارش ایرنا ،در گذشته اراضی زیادی از حوضه آبریز زاینده رود و در
حاشــیه این رودخانه و اطراف سد آن طعمه خالفکاران و سودجویان شد و
ساخت و سازهای بیحساب و کتاب و توسعه زمینهای کشاورزی در حریم
ایــن منابع آبی افزایش یافت .زایندهرود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی
ایران اســت که از کوههای زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشــمه
میگیــرد و در کویــر
مرکــزی ایران به ســمت
شــرق پیش مــیرود و در
نهایت به تاالب گاوخونی
در شــرق اصفهــان
میریزد .این رودخانه در
دهههــای اخیــر بهعلت
برداشتهایغیرقانونی،
دخل و تصرف در حریم
رودخانــه ،انتقــال آب
از ایــن حوضــه بــه دیگــر
حوضههــا و اســتانها،
تراکــم جمعیــت و تا حــدودی کاهش نســبی بارندگیها ،به یــک رودخانه
فصلــی تبدیــل و در پایین دســت در فصول گرم بویژه تابســتان با خشــکی
مواجه شــده است .بر اســاس آمار و ارقام اخذ شده از شرکت آب منطقهای
اصفهان و برپایه بررســیهای انجام شــده بویژه از ســال  ۹۴بــه بعد ،حدود
 ۴۹۰هکتــار از حریــم دریاچه در محل ســد زاینده رود و بالغ بــر  ۱۲۲هکتار از
حریــم رودخانــه در دورههای مختلف بهصورت غیرقانونی تصرف شــده و
زمینهــای کشــاورزی ،ویال و دیگــر کاربریهای غیرمجاز در آن شــکل یافته
بود .این شاخص را باید در نظر داشت که حریم رودخانه  ۲۰متر از  ۲طرف
لبه حد بستر محاسبه میشود و بستر رودخانه نیز تابع  ۲۰شاخص و پارامتر
مختلف اســت .تا پایان ســال  ۴۶۷ ،۹۸هکتار از حریم ســد و دریاچه زاینده
رود و  ۱۰۹هکتار از حریم رودخانه آزادسازی و رفع تصرف شد ،به این معنا
کــه حدود  ۹۵درصد از اطراف ســد و بالغ بــر  ۹۰درصد از حریم رودخانه که
گرفتار تصرف غیرقانونی شــده بود از چنگال تصرفکنندگان رهایی یافت.
آنطور که ساســانی معــاون حفاظــت و بهرهبرداری شــرکت آب منطقهای
اصفهــان میگویــد :برگردانــدن بســتر رودخانه به وضع طبیعــی (تخریب
ویالهاوساختمانهایساختهشدهغیرقانونی)،پیگیریحقوقیپروندههای
تخلف ســنوات قبل و دریافت احکام اجرایی ،شــناخت مناطق پرتخلف و
حســاس و صدور اخطاریههای آنی جدید ،آمــوزش میرابها در خصوص
شرح خدمات محوله و اهداف و برنامههای آتی ،شناسایی بموقع تخلفات
با زیرنظر گرفتن مناطق پرتخلف و توزیعکنندگان عمده مصالح و استفاده
از منابع اطالعاتی از اقدامات و نتایج حفاظت از رودخانه محسوب میشود.

فروش ماسک در داروخانهها
با قیمت باالتر از هزار تومان تخلف است

کرج -معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتاندار البرز گفت :ماسک در
داروخانهها باید به قیمت هزار تومان به فروش برسد و بیش از این تخلف
محســوب میشــود .ب ه گزارش ایســنا ،نورمحمد فردی با اشــاره به آخرین
تصمیم ســتاد اســتانی کرونــا مبنی بر تعطیلــی برخی از مشــاغل پرخطر
در اســتان اظهــار کرد :طبق این تصمیم بنا شــده تا  10مــرداد ماه برخی از
مشــاغل پرخطر که لیست آنها طی هفتههای گذشــته اطالعرسانی شده،
تعطیل باقی بمانند .وی ادامه داد :در حال رصد وضعیت شــیوع و کنترل
کرونا در استان هستیم و اگر الزم باشد این محدودیت و تعطیلیها در هفته
آینده نیز ادامه خواهد داشت و این امر منوط به تصمیم ستاد استانی کرونا
در جلســه آخر هفته است .این مسئول در پاسخ به اینکه چرا طی چند روز
گذشــته ماســک در داروخانهها کمیاب شــده ،اظهار کرد :تنها یک کارخانه
در البرز موظف شده روزانه  200هزار ماسک بین داروخانهها و هالل احمر
توزیــع کند و ســایر واحدهــای تولیدی هم مشــغول تولید اقــام حفاظتی
هســتند ولی با توجه به مصرف زیاد ماســک در اســتان ،برخی روزها تولید
صورت گرفته پاسخگوی نیاز جمعیت سه میلیونی البرز نیست.

تداوم گرمای هوا تا هفته آینده در سیستان و بلوچستان

ایرنا

برداشــت خوشههای طالیی گندم در خوزستان
و فارس ،بزرگترین استانهای تولیدکننده گندم
بــه روزهــای پایانی خود رســیده و حــاال وقت آن
شده گندمکاران ،خسته از رنج چند ماهه کشت
و کار نفس راحتی بکشــند اما افزایش نرخ تورم،
روند افزایشــی قیمت ســم و کــود ،حملونقل و
برداشت محصول با کمباین خستگی را به جان
کشاورزان گذاشته و حاال که وقت حساب و کتاب
رســیده میبینند چیــزی دستشــان را نمیگیرد.
بســیاری از کشاورزان گندمکار در هفتههای اخیر
محصــول خــود را بــا کیلویــی  2500تومــان کــه
قیمــت خریــد تضمینی ایــن محصول در ســال
زراعی جاری اســت ،به دولت فروختهاند و حتی
هنوز برخی پولی به حسابشــان نیامده اما آنچه
مشــخص اســت اینکه دخل و خرج گندم با هم
نمیخواند.
البتــه دولــت نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم را از
کیلویــی  1700تومــان ســال قبــل بــا  40درصــد
افزایــش بــه 2500تومــان افزایــش داده اما این
قیمت هم نتوانسته کشــاورزان را راضی کند  .در
مقابل مســئوالن هم پاســخ خــود را دارنــد .آنها
میگوینــد تمام تالش خــود را کردهاند و با توجه
به اعتبارات و منابع موجود ،نرخ خرید را نسبت
بــه ســال گذشــته  40درصــد افزایــش دادهانــد؛
اقدامی که میشود گفت بیسابقه است.
«احمــد فالــح» کشــاورز گندمــکار در حوالــی
شــوش خوزســتان بــه «ایــران »گفــت :قیمــت
خریــد تضمینــی گنــدم بســیار پاییــن اســت و
البتــه چــارهای نداریــم و بایــد محصولمــان را با
هرقیمتــی کــه دولت بگوید بفروشــیم .در ســال
گذشــته دالالن زیــادی بــه ســراغمان میآمدند
کــه محصولمــان را با قیمت باالتــری بخرند اما
امســال محدودیتهــای کرونایــی آنهــا را هــم
زمینگیــر کــرده و افزایــش نظارتهــا در ورودی
شــهرها موجب شــده آنها نتوانند راحت رفت و
آمد کنند .وی افزود :سم و کود اوره کمیاب شده،
تازه اگر بتوانی پیدا کنی باید برای هرلیتر ســمی
که اوایل ســال لیتــری  30هزار تومن میخریدی
االن باید  120هزار تومان هزینه کنی.
گندمــکاران عقیــده دارنــد کــه قیمــت خریــد
تضمینی در ســال آینده بایدبه صــورت عادالنه

افزایش یابد« .ســید محمد هاشــمی» کشــاورز
پیشــرو خوزستانی نیزکه حدود 500هکتار کشت
گنــدم در حوالــی اهــواز دارد بــه «ایــران »گفت:
دخل کشاورز گندمکار با دالر  4200تومانی است
و خرجش با دالر  21هزار تومانی مگر میشــود؟
وی افــزود :بررســیهای کشــاورزان پیشــرو در
اســتانهای خوزســتان و فــارس نشــان میدهد
فــروش گندم با قیمت هر کیلو زیر  4هزار تومان
در شــرایط کنونی اصــاً صرفه اقتصــادی ندارد
و امیدواریــم دولــت این مســأله را بــرای تعیین
قیمت خرید تضمینی سال زراعی آینده مد نظر
قرار دهــد و ضمن افزایش عادالنه قیمت حتی
قیمت ســال بعد را زودتر از موعد هرساله اعالم
کند تا کشــاورزان اشتیاقشــان را برای کشت این
محصول استراتژیک از دست ندهند.
 ëëکمباین داران مهاجر نیامدند
«رحمان اســدی» کشــاورز گندمکار در ممسنی
فــارس نیز به «ایران» گفت :بــا این نرخ تورم نه
تنهــا من بلکــه هیچ کشــاورزی از قیمــت خرید
تضمینی راضی نیست عالوه بر قیمت نهادهها،
کرایــه حمل نیز بشــدت بــاال رفتــه ،کامیونداران
بــرای حمــل هرتــن گنــدم در یــک مســیر
 10کیلومتری بیش از  25هزار تومان میخواهند.
ضمن اینکه خیلی از کشاورزان مانند من کمباین
ندارند و این روزها هزینه برداشت با کمباین هم
بــاال رفتــه ،کمبایــن داران بــرای برداشــت گندم
درهرهکتــار حداقل  500هزار تومان میخواهند
وآن هم اگر کمباینداری پیدا کنی .در ســالهای
قبــل کمبایــن داران از اســتانی به اســتانی دیگر
میرفتند و کار زمین نمیماند اما امسال بهدلیل
ترس از کرونا آنها هم سرو کلهشــان پیدا نشــده
است.
 ëëتولید  1.6میلیون تن گندم در خوزستان
درهمین حال «تورج نوروزی» معاون تولیدات
گیاهی ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان به
«ایران »گفت :امســال با توجه بــه بارندگیهای
مناســبی کــه دراســتان داشــتیم تولیــد گنــدم
در اســتان از مــرز یــک میلیــون و  600هــزار تــن
میگذرد .وی افزود :در ســال زراعی جاری بیش
از  390هزار هکتار از اراضی آبی و  160هزار هکتار
از اراضی دیم استان به زیر کشت گندم رفته بود.
از ســوی دیگــر «امیــد جهــان نژادیــان» مدیــر
کل غلــه خوزســتان گفــت :تاکنون یــک میلیون

ایران در ایران

اصفهان -نــرخ بیکاری در اســتان
اصفهــان در ســال  ۹۸بــه ۱۰.۷
درصــد رســید کــه کمتریــن نــرخ
بیکاری این خطه در طول فعالیت
دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم
است.
به گزارش ایرنا ،بررسی آمار نیروی
کار در ســال  ۹۸نشــان میدهــد
که ســهم بخشهــای کشــاورزی و
صنعــت در اشــتغال ایــن اســتان
افزایــش یافت بهطوری که ســهم
بخش کشاورزی در اشتغال استان
اصفهــان در ســال  ۹۷حــدود ۱۰.۲
درصــد بود که در ســال گذشــته به
 ۱۱درصــد افزایــش یافت و ســهم
بخش صنعت در ســال  ۹۷حدود
 ۴۰.۹درصد بود که پارسال به ۴۱.۷
درصد رسید.
شــاخص نرخ بیــکاری از  ۱۳.۸در
ســال  ۹۷بــه  ۱۰.۶درصــد در ســال
گذشــته کاهــش یافت کــه به گفته
کارشناســان و مســئوالن ،افزایــش
اشــتغال بخــش کشــاورزی و
صنعت در آن نقش دارد .معاون
آمار و اطالعات ســازمان مدیریت
و برنامهریــزی اصفهــان ،بخــش
عمدهای از کاهش نرخ بیکاری در
استان را مربوط به بخش کشاورزی
دانست و گفت :سال زراعی گذشته
برای کشــاورزان اصفهان با تأمین
آب مورد نیاز ،مناسب بود و بخش
زیادی از جمعیت فعال اقتصادی
بویــژه در شــرق اصفهان ،شــاغل
شدند .لعلی با بیان اینکه بسیاری
از خانوارهــای شــرق اصفهــان در
چند ســال گذشته بهدلیل خشکی
زاینــدهرود دچــار بیــکاری فصلی
شــدند و اشــتغال ناقص داشتند،
اضافــه کرد :بــا جاری مانــدن این
رودخانــه ،بخشــی از کشــاورزی
اســتان منتفــع شــد .معــاون آمار
و اطالعــات ســازمان مدیریــت و
برنامهریزی اصفهان خاطرنشــان
کــرد :با وجــود همه مشــکالتی که
صنایع بــا آن مواجهند اما با توجه
به افزایش نــرخ دالر ،تولید برخی
محصــوالت صادراتــی و مــواد
اولیــه بــرای داخــل کشــور ،توجیه
بیشــتری پیدا کرد و بخــش زیادی
از محصوالت واســطهای که پیش
از این وارد میشــد توســط صنایع
داخلی تولید میشود.

استقبال از عید قربان با پروتکل

آزادسازی ۹۰درصد حریم زایندهرود از دست متصرفان

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
خوزستان :امسال با توجه به بارندگی های
مناسبی که داشتیم تولید گندم در استان از مرز
یک میلیون و  600هزار تن می گذرد
مدیرکل غله استان فارس :در سال جاری تاکنون بیش از 850
هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که این میزان
 45درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته
است
یک کشاورز :قیمت خرید تضمینی پایین است اما هزینه ها باال
رفته  ،سم و کود اوره کمیاب شده ،تازه اگر بتوانی پیدا کنی باید
برای هرلیتر سمی که اوایل سال لیتری  30هزار تومن می خریدی
االن باید  120هزار تومان هزینه کنی
و  207هزارتــن از گنــدم مــازاد برنیــاز کشــاورزان
گندمکار خوزســتانی خریداری شده و به سیلوها
انتقــال یافتــه اســت .وی افــزود :امســال تاکنون
در بحــث خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان
 7درصــد کاهــش خریــد داشــتهایم کــه آنهــم
بهدلیل افزایش ســطح زیر کشــت کلزا در استان

اســت .وی همچنین در خصوص حضور دالالن
در بــازار خرید گندم تصریح کــرد :با وجود اینکه
در بســیاری از اســتانها به بخش خصوصی هم
اجازه خرید گندم داده شده بود اما در خوزستان
مجــوزی به بخــش خصوصی ندادیم و از ســوی
دیگر با تشدید نظارتها میتوان گفت داللی به

بــازار خرید گندم ورود پیدا نکرد .وی با اشــاره به
اینکــه تعیین قیمت خریــد تضمینی گندم یک
بحث ملی است و استان تصمیم گیرنده نیست
خاطرنشان کرد :تاکنون بخش اعظم پول خرید
گندم به کشاورزان پرداخت شده است.
 ëëافزایــش  45درصــدی خریــد گنــدم از
گندمکاران فارس
از سوی دیگر «لطیف رستاد» مدیرکل غله استان
فارس نیز به «ایران» گفت :در سالجاری تاکنون
بیــش از  850هزار تن گندم از کشــاورزان اســتان
خریداری شــده که این میزان  45درصد نســبت
به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
«صمد رنجبری» مدیر بازرگانی ســازمان جهاد
کشاورزی فارس هم گفت :در سال زراعی جاری
انتظار داریم که تولید گندم استان به  1.3میلیون
تــن برســد .به گفته وی ،فارس در ســال گذشــته
معــادل  1.1میلیــون تن گنــدم تولید کــرده بود.
وی با بیان اینکه فارس پس از خوزستان دومین
استان تولیدکننده گندم است ،افزود :پیشبینی
ما برای سال زراعی جاری خرید حدود  900هزار
تن گندم مازاد بر نیاز از کشــاورزان اســت و اینکه
تاکنــون توانســتهایم بیــش از 95درصــد آنچه را
کــه پیشبینی میکردیم خریداری کنیم نشــان
میدهد ،داللی بسیار ناچیز بوده است.

زاهدان -رئیس گروه پیشبینی و هشــدار هواشناسی سیستان و بلوچستان
گفــت :پیشبینی میشــود گرمای هــوا همچنان تا اواســط هفتــه آینده در
اســتان ادامه داشته باشد و بیشــینه نقطهای دما در نواحی غربی به حدود
 48درجه سلســیوس برســد .علی مالشــاهی اظهار داشــت :در شــبانه روز
گذشــته دمای هوای  12شهر استان به  40درجه و باالتر از آن رسید و دلگان
با دمای  46.7درجه سلسیوس گرمترین شهر استان شد .وی ادامه داد :بر
اســاس خروجی نقشــههای پیشیابی و مدلهای جوی انتظار میرود این
شرایط تا اواسط هفته آینده ادامه داشته باشد البته در روز جمعه به واسطه
تشــدید جریانات شــمالی یکی  ،دو درجهای دمای هــوا کاهش مییابد اما
مجدد روند تداوم گرمای هوا تکرار میشود .رئیس گروه پیشبینی و هشدار
هواشناسی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری به تشریح شرایط جوی
دریای عمان در سه روز آینده پرداخت و گفت :پیشبینی میشود همچنان
دریای عمان مواج و متالطم باشد به نحوی که ارتفاع موج بویژه در مناطق
شرقی به  1.5تا  2متر برسد .وی با بیان اینکه وزش باد و گرد و خاک پدیده
دیگر ســواحل جنوب اســتان در ســه روز آینده اســت ،افزود :انتظار میرود
بیشــینه سرعت باد در نواحی شرقی دریای عمان به حدود  36کیلومتر بر
ساعت برسد و شعاع دید افقی در نقاط مستعد به حدود  7کیلومتر کاهش
یابد .وی در ادامه از تداوم وزش بادهای  120روزه در شمال استان خبر داد
و گفت :پیشبینی میشود تا شنبه پیش رو وزش بادهای شدید  120روزه در
شمال استان ادامه داشته باشد که منجر به خیزش گردوخاک ،کاهش دید
افقی و کاهش کیفیت هوا میشود.

پیشگامی اردبیلیها در اهدای پالسمای خون

اردبیل -مدیر کل انتقال خون استان اردبیل با اشاره به اینکه استان اردبیل از
استانهای پیشرو در اهدای پالسمای خون بهبود یافتگان کووید 19در کشور
اســت ،گفت :با تالشهای همــکاران ما در انتقال خون اســتان و همکاری
ســازمان مرکزی ،موفق شــدیم از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری ،مجوز
تولید پالســما در اردبیــل را دریافت کنیم که دراین زمینه جزو اســتانهای
توگو با
موفق در جمعآوری پالســمای خون هســتیم .شــراره دژکام در گف 
«ایــران» با اشــاره به اینکه تا آخر تیرماه ســالجاری 118مورد اخذ پالســما
در انتقال خون اســتان توسط دستگاه پالسما فرز صورت گرفته و در اختیار
بیماران قرار داده شــده  ،افزود :تا پایان تیرماه تعهدی که از ســوی سازمان
مرکزی برای استان اردبیل تعیین شده بود به میزان 110درصد محقق شده
است .دژکام با اشاره به اینکه هر فردی که کرونا میگیرد نمیتواند پالسما
اهدا کند ،چرا که اهدای پالســمای خون تابع یکســری شرایط است ،افزود:
اهدای پالســما شــرایط خاصی دارد که تقریباً شــبیه شــرایط اهــدای خون
میباشد با این تفاوت که اهداکنندگان پالسما میتوانند هر ماه یکبار اقدام
به اهدای پالســما کنند .وی بهترین زمان مراجعه جهت اهدای پالســما را
 28روز بعــد از بهبــودی عنــوان کرد و گفت :از اهداکنندگان پالســما بعد از
معاینه ومشاوره و اطمینان از سالمت جسمانی آنها و عدم هرگونه سابقه
بیماری خاص ،نسبت به دریافت پالسما اقدام میشود.

