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 بازگشت 47واحد صنعتی گیالن
 به مدار تولید

استاندار گیالن با اشــاره به نامگذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
گفت: در راستای شعار سال تا کنون ۱۶۲واحد نیمه فعال و 
راکد در حوزه های مختلف اســتان با تالش های انجام شده 
دوباره به مدار تولید بازگشتند که از این تعداد ۴۷واحد آن 

در حوزه صنعتی است.
به گزارش ایرنا، اسداهلل عباســی افزود: بقیه واحدهای فعال 
شده در بخش های کشاورزی، خدماتی و معدنی و غیره است 
که خود اقدامی ارزشــمند در راستای حفظ اشتغال موجود 

محسوب می شود.
به گفته وی، در آستانه تصویب و تدوین الیحه بودجه۱۴۰۱ 
و برنامه هفتم توسعه ارزیابی عملکرد دستگاه ها می تواند افق 

روشنی برای تصمیم گیری آینده ترسیم کند.
عباســی افزود: از ســویی ارتباط و تعامل بین نمایندگان با 
دستگاه های اجرایی، استانداری و نیز دولت می تواند به روند 

امور مردم سرعت بخشد و امور را تسهیل کند.
وی با اشــاره به تصمیمات اخذ شــده در این نشست ادامه 
داد: با توجه بــه ارزیابی عملکرد ۲ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت و جهادکشــاورزی، تصمیماتی در زمینه صنعت 
و کشــاورزی اتخاذ شد که در این راســتا اقدامات مناسبی 
برای راه اندازی بنگاه هــا و واحدهای راکــد و دانش بنیان 
 کردن آنهــا در اســتان طی بیش از یک ســال گذشــته

 انجام شده است.
اســتاندار گیالن با اشــاره به راه اندازی دهکده دانش بنیان 
در استان گفت: در حال نزدیک کردن و تقویت ارتباط بین 
حوزه دانش بنیان و صنعت هستیم که در این راستا شرایط 
مساعدی ایجاد شده است و ارتباط هم روند رو به گسترشی 

را طی می کند.

 قم، جزو 2 استان برتر 
حوزه تعاونی ها

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان قم گفت: قم، 
جزو ۲استان برتر حوزه تعاونی ها در کشور است. به گزارش 
ایسنا، وحید وزیری راد با اشــاره به اینکه در حوزه تعاونی ها 
جزو ۲اســتان برتر کشور هســتیم، اظهار کرد: ارزیابی ها و 
رتبه بندی این موضوع توســط وزارتخانه و ســازمان های 

نظارتی انجام می شود.
وی با بیان اینکه ۲۰۲۴تعاونی راکد، فعال و نیمه فعال داریم، 
مطرح کرد: در بازه زمانی ۱۰ســاله، ۸درصــد از تعاونی ها 

مشکالتی در حوزه تسهیالت و... داشتند.
وحید وزیری با اشــاره بــه اینکه در حال پایــش تعاونی ها 
هستیم، عنوان کرد: در این پایش ها برخی از تعاونی ها منحل 

و برخی دیگر که راکد بودند، فعال شدند.
او با بیان اینکه در حال حاضر پایش ها موجب شــده تعداد 
تعاونی ها به ۱۱۴۷عدد برســد، خاطرنشــان کرد: برخی از 
تعاونی ها از حوزه مصرف، ساخت وساز و خدماتی عبور کرده 

و در حال حاضر به عنوان کارآفرین شناخته می شوند.
 او با بیان اینکه برخــی از تعاونی های قم در کشــور نظیر 
ندارند، یادآور شد: در برخی از این تعاونی ها نیز افراد ضعیف 
و حاشیه نشین به کار گرفته شــده اند و به تازگی وارد فضای 

ملی نیز شده اند.
وحید وزیری با اشــاره به اینکه اتحادیه های خوبی در حوزه 
مسکن، مصرف، اشتغال، پوشاک و... داریم، بیان کرد: اخیرا 
در حوزه IT نیز ورود پیدا کرده ایم که خوشــبختانه نتایج 

مطلوبی به همراه داشته است.

 اختصاص ۱۵۰۰میلیارد
به شهرداری های خراسان رضوی 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: 
امسال از محل اعتبار عوارض ارزش افزوده به شهرداری های 
 اســتان بیــش از ۱5۰۰میلیــارد تومان تخصیــص پیدا 

کرده است.
به گزارش تســنیم، جواد خدایی اظهار کرد: سال گذشته 
سهم شهرداری بردســکن از این اعتبارات، ۶میلیارد تومان 
بود درصورتی که در ۸ماه امســال بیش از ۱۲میلیارد تومان 

به حساب شهرداری بردسکن واریز شده است.
معاون عمرانی استاندار افزود: پیگیر هستیم از محل منابع 
عوارض آالیندگی به شهرداری ها کمک شود که با توجه به 
فعالیت معادن در شهرســتان بردســکن در حوزه عمران و 

آبادانی شهر می توان از این منابع برخوردار شد.
خدایی با بیــان اینکه از مجموع ۴میلیون واحد مســکونی 
طرح نهضت ملی مســکن در کشــور ۱۰درصد آن ســهم 
خراسان رضوی اســت، تصریح کرد: خوشــبختانه استان 
خراســان رضوی در عملیاتی کردن این طرح موفق بوده و 
از مجموع ۴۰۰هزار واحد ســهم استان، ۱۰۰هزار واحد آن 
روستایی است و در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر تاکنون برای 
۶۰هزار واحد، زمین مورد نیاز تعیین تکلیف شــده است و 
تاپایان امســال مشــکل زمین طرح نهضت ملی مسکن در 

استان مرتفع و به متقاضیان واگذار خواهد شد.

عدد خبرمیز خبر

مدیرعامــل ســازمان حمل ونقــل بــار 
و مســافر اردبیــل گفــت: ۶۰ دســتگاه 
اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوســرانی 
اردبیل افزوده می شود. به گزارش مهر، 
آصف محمدنژاد اظهار کرد: از سال۸۷ 
واگذاری اتوبوس های شهری به بخش 
خصوصــی آغــاز شــده و هم اکنــون 
۱۰۰دســتگاه اتوبــوس در اردبیــل بــا 
واگذاری بــه بخش خصوصــی در حال 
فعالیــت هســتند و تنهــا ۱۰دســتگاه 

اتوبوس ملکی داریم.

60
دستگاه

اردبیل

مدیر جهادکشاورزی مهرستان گفت: 
در راستای ارتقای ظرفیت ذخیره سازی  
خرمــا، حمایــت از کشــاورزان نخل کار 
و ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد، 
۲واحد سردخانه و بســته بندی خرما، 
با ظرفیــت ۴هــزار تن در حال ســاخت 
اســت. به گــزارش باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، عبــدهللا ســپاهی بــا اشــاره به 
پیشــرفت فیزیکی ۱۵ الی ۶۵درصدی 
واحدهای جدید افزود: برای راه اندازی 
این واحد ها بالــغ بر ۱۸۰میلیــارد ریال 

سرمایه گذاری انجام شده است. 

4000
تن

سیستان و بلوچستان

استان قزوین به دلیل موقعیت 

جغرافیایی ویژه خود توانســته گزارش
است در تولید ذخایر گوشت و 
مرغ پیشــرفت قابل مالحظه ای داشته  باشد و 
به عنوان پشتیبان ملی در زمینه ذخایر گوشت 
ســفید و مرغ معرفی شده است. بدین معنی که 
عالوه بر تامین نیاز بازار استان به مرغ و گوشت 
قرمز، بخشــی از نیاز ســایر اســتان ها به این 

محصوالت را تامین می کند.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
جهادکشــاورزی قزوین می گوید کــه قزوین با 
تولید ساالنه 3۶هزار تن گوشت قرمز، ۶5هزار تن 
مرغ و ۷۲هزار تن تخم مرغ، عالوه بر پشتیبانی 
ملی به عنوان استان معین برای ۴استان همجوار 

خود و همچنین تهران، شناخته می شود.
همســایگی با پایتخت، داشــتن مراتع وسیع و 
زمین هــای کشــاورزی موجب شــده اســت 
سرمایه گذاران بسیاری برای فعالیت واحدهای 
دامپروری، جوجه کشی و صنایع تبدیلی استان 
قزویــن را انتخاب کننــد؛ اتفاقی که توســعه 

اقتصادی و اشتغال زایی را در پی دارد.

قزوین، استان معین 
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
جهادکشاورزی قزوین با ارزیابی وضعیت تولید 
گوشــت قرمز و سفید در اســتان به همشهری 
می گوید: عالوه بر اینکه میزان تولید نســبت به 
مصرف در استان قزوین بیشــتر است، نزدیک 
بودن قزوین به تهران باعث شده تا سرمایه گذاران 
زیادی در حوزه دام سنگین راهی قزوین شوند. 
این موضوع در کنار زمین های کشاورزی قزوین 
به عنوان منبعی برای تامین علوفه و غذای دام، 
قزوین را به یکی از استان های شاخص در حوزه 

تامین گوشت قرمز و شیر تبدیل کرده است.
به گفته یوسف جلوخانی، فعالیت های واحدهای 
دام سنگین در استان قزوین باعث شده است این 
استان تامین کننده شیر مورد نیاز نیمه شمالی 

کشور نیز باشد.
جلوخانی از ارســال روزانه 5۰تــا ۱۰۰تن مرغ 
به تهران نیز یاد می کنــد و ادامه می دهد: تعدد 
واحدهای پرورش مرغ در اســتان قزوین نیز به 
قدری اســت که به عنوان یکی از اســتان های 
معین تامین گوشــت مرغ پایتخــت عالوه بر 
۴استان دیگر معرفی شــده ایم. نگاهی به آمار 
نشــان می دهد در واحدهای بزرگ دام سنگین 
در اســتان قزوین، بین ۷هزار تــا ۱۰هزار راس 
گاو شیری و در دامپروری کوچک نیز دست کم 
هزار راس دام پرورش داده می شــود. جلوخانی 
می گوید: 5گاوداری در اســتان قزوین به اندازه 
۱۰استان در کشور تولید گوشــت قرمز و شیر 
دارد. استان قزوین با داشتن ۲کشتارگاه صنعتی 
و یک کشتارگاه نیمه صنعتی، با مجوز دامپزشکی 

دام زنده به استان های دیگر منتقل و کشتار در 
استان مقصد انجام می شود. واحدهای صنعتی 
روزانه ۱۲۰۰دام ســبک و 3۰۰ دام ســنگین و 
واحد نیمه صنعتی کشتارگاه استان نیز روزانه ۲۰ 
دام سنگین و ۲۰۰ دام سبک را کشتار و عرضه 
می کنند. جلوخانی با اشاره به فعالیت 5۰۰واحد 
دامپروری صنعتی برای پرورش 5۰هزار راس گاو 
شیری می گوید: دامداری های کوچک به شرطی 
که توجیه اقتصادی داشته باشند، مجوز فعالیت 
می گیرند زیرا بیشتر واحدها با گسترش و توسعه 
تولیدات خود در حال تبدیل به سوله های بزرگ 

صنعتی هستند.

تکمیل ذخایر 
با معرفی استان قزوین به عنوان پشتیبان ملی در 
ذخایر گوشت و مرغ، این پرسش مطرح می شود 
که با وجود اینکه اولویت تولیدات گوشت سفید 
و قرمز تامین نیاز شهروندان اســتان است، آیا 
درصورت افزایش تقاضا شــهروندان اســتان با 

کمبود مواجه می شوند؟ 
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
جهادکشاورزی قزوین اینطور پاسخ می دهد: چند 
برابر مصرف ماهانه گوشت سفید و قرمز در استان 
قزوین ذخیره ســازی  شده اســت و ذخایر قابل 
اتکایی از گوشت ســفید )مرغ( و قرمز )گوساله 
و گوسفند( در سردخانه های استان وجود دارد و 
هیچ گونه نگرانی از بابت کمبود این محصوالت تا 

پایان سال نداریم.
جلوخانی بیشــتر توضیح می دهــد و می گوید: 
میزان تقاضا بــرای مرغ در اســتان روزانه بین 
۷۰ تا ۹۰ تن اســت کــه در مناســبت ها و ایام 
پایانی هفته ممکن اســت افزایش یابد. با توجه 
به ظرفیت تولید مرغداری هــای قزوین قادر به 
تامین تقاضای بازار به هر میزان هســتیم. بهزاد 

غیاثوند، مدیرکل پشــتیبان امور دام قزوین نیز 
در این باره به همشــهری می گوید: مازاد تولید 
ذخیره ســازی می شــود و در زمانی که مبالغ و 
هزینه ها دچار نوسان شود، به جهت تنظیم بازار 
مدیریت پشتیبانی امور دام اســتان ورود پیدا 

می کند و تامین مواد پروتئینی انجام می شود.

دعوت از سرمایه گذاران 
فعالیت واحدهــای دامپــروری و مرغداری در 
اســتان قزوین باعث شــده تا کماکان صنایع 
تبدیلی ازجملــه کارخانجات لبنی در اســتان 
پا بگیــرد. جلوخانــی حمایت از آنــان را هم از 
برنامه های جهادکشــاورزی می داند و می گوید: 
حمایت از صنایع تبدیلی و فراهم کردن عرصه 
کار آنان سبب شده تا چند کارخانه بزرگ تولید 
لبنیات، فرآوری گوشت و بسته بندی محصوالت 
در قزوین فعال باشــد و ما از سرمایه گذاران این 

حوزه استقبال می کنیم.

 حمایت از تولیدکننده 
دغدغه همیشگی تولیدکنندگان را که حمایت 
از سوی مسئوالن است، با معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهادکشــاورزی قزوین در میان 
می گذاریم. جلوخانی می گوید: جهادکشاورزی 
همواره حمایت از تولیدکننده را در سیاست های 
خود دارد به ویژه زمانی که تولید با مشکل مواجه 
شــود و بحث تامین نهاده و نوسان قیمت پیش 
بیاید، حتما پشتیبانی امور دام استان در حمایت 
از تولیدکننده، وارد عمل می شود و محصول را 

خریداری می کند.
مدیرکل پشتیبان امور دام قزوین نیز می گوید: 
مدیریت پشــتیبانی امور دام استان برای تحقق 

این امر بدون محدودیت ورود پیدا می کند.
یکی از اشــکال حمایــت از تولید کننده در این 

استان دریافت گوشت از تولیدکننده در قبال ارائه 
خوراک دام به آنان به جای دریافت هزینه است. 
بدین معنی که تهاتر گوشــت پرواری و خوراک 
دام شیوه ای اســت که برای حمایت از دامداران 

قزوینی عملیاتی شده است.
غیاثونــد می گویــد: گوشــت های خریداری 
شــده پرواری در ســردخانه ها به عنوان ذخایر 
گوشت قرمز ذخیره ســازی و در زمان الزم برای 
 تنظیم بــازار و تامیــن نیاز شــهروندان توزیع 

خواهد شد.
آغاز خرید مرغ نژاد »آرین« موضوع دیگری است 
که مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین از 
آن خبر می دهد و می گوید: مرغ »آرین« یک نژاد 
ایرانی است. از آنجا که قیمت مرغ زنده با کاهش 
روبه رو شد، برای حمایت از تولیدکنندگان مرغ، 
خرید این نژاد را شــروع کرده ایم و مرغ های با 
محدوده وزنــی یک کیلو و ۲۰۰ تــا یک کیلو و 
۸۰۰ گرم خریداری می شوند. به گفته غیاثوند، 
فعال برنامه خریــد مرغ گرم پشــتیبانی دام به 
نژاد ایرانی آرین اختصــاص دارد. او در توضیح 
بیشتر می گوید: در حال مکاتبه هستیم تا امکان 
 خرید ســایر نژادهای مرغ را نیز از مرغداری ها

 داشته باشیم.

  
نام قزوین پیش از این در بین استان های مطرح 
تولید کننده شیر و تخم مرغ در کشور قرار گرفته 
بود و حاال با تولید گوشت قرمز و سفید عالوه بر 
نیاز استان، توانسته به عنوان پشتیبان ملی معرفی 
شود. مسئوالن در تالشند با تقویت ظرفیت های 
اســتان و رفع موانع از این فرصت برای توسعه 
استان به ویژه در زمینه اشــتغال زایی و توسعه 

اقتصادی بهره بگیرند.
تشکل ها و اتحادیه های حوزه دام و طیور قزوین 
نیز همراه این جریان شــده اند. ســال گذشته 
نیز 3طــرح مرتبط بــا صنعت دامپــروری در 
شهرستان های آبیک، تاکســتان و بوئین زهرا 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصــی به مرحله 

بهره برداری رسید.

قزوین؛ پشتیبان ملی در ذخایر گوشتی
ظرفیت های تولید گوشت سفید و قرمز بیش از نیاز استان، سرمایه گذاران را به قزوین می کشاند

خبر
سمنان

 کشت گیاهان دارویی
در مراتع گرمسار 

رئیس اداره منابع طبیعی گرمسار با بیان اینکه مراتع این شهرستان 
زیرکشــت گیاهان دارویی خواهد رفت، گفت: برنامه ریزی کشت 
گیاهان دارویی در 3۰۰هکتار از مراتع انجام شــده است. به گزارش 
مهر، امیرحسین شاه حســینی، با بیان اینکه یکی از سیاست های 
ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، ترویج کشت گیاهان دارویی 
متناســب با اقلیم در مراتع اســت، تأکید کرد: مراتع گرمسار نیز 
زیرکشــت این نوع گیاهان خواهد رفت. وی با بیان اینکه توســعه 
گیاهان دارویی در مراتع با مشارکت مرتعداران و نظارت کارشناسان 
فنی منابع طبیعی صورت خواهد گرفــت، افزود: مراتع مکان یابی 
و سامانه های مرتعی شناسایی شــده تا بهترین نتیجه را در عملکرد 
سطح به دست بیاوریم. رئیس منابع طبیعی گرمسار با بیان اینکه طبق 
برنامه ریزی نوع گونه ها و نحوه کشت تعیین شده است، تأکید کرد: 
آویشن، زیره کوهی، گون کتیرایی و... ازجمله گونه های پیش بینی 
شده برای توسعه و کشت گیاهان دارویی در شهرستان گرمسار طی 
سال جاری هستند. شاه حسینی با اشاره به برنامه ریزی کشت گیاهان 
دارویی در 3۰۰هکتار از مراتع گرمسار، تأکید کرد: برای اجرای این 
پروژه حدود ۶۰۰کیلوگرم بذر تهیه و در قالب پروژه های کپه کاری 
در مراتع قره دره یخچال و اوزدره بخش ایوانکی انجام می گیرد. وی با 
اشاره به توسعه کشت متناسب با اقلیم در گرمسار، افزود: این پروژه ها 
در فصل پاییز و پس از آغاز نخستین بارندگی های پاییزه و آماده شدن 

بستر خاک با مشارکت مرتعداران درهرحوزه صورت می پذیرد. 

عکس خبر

وضعیت آبی سد گاوشان
در کردستان

سد گاوشان در ۴۵کیلومتری سنندج روی رودخانه گاوه و با 
هدف تأمین ۳۹۵میلیون مترمکعب آب به منظور آبیاری کردن 

۳۱هزار هکتار از اراضی دشت های بیله وار و میان دربند و نیز تولید 
۱۱مگاوات برق احداث شده است. از خرداد ماه، آب سد گاوشان 

به تدریج وارد شبکه آبرسانی شهر کرمانشاه شده  است.
عکس: ایرنا / سیدمصلح پیرخضرانیان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهادکشــاورزی قزویــن: عــاوه بــر 
اینکه میزان تولید نســبت به مصرف 
در اســتان بیشــتر اســت، نزدیــک 
بــودن قزوین به تهران باعث شــده تا 
ســرمایه گذاران زیادی در حــوزه دام 

سنگین راهی قزوین شوند
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 کشتارگاه
صنعتی:

2واحد 

 کشتارگاه
نیمه صنعتی

 یک واحد 

تخم مرغ

بیش از 72هزار تن
گوشت قرمز

36 هزار تن
گوشت مرغ

65 هزار تن

وضعیت تولید ذخایر گوشت قرمز و سفید در قزوین

تولیدات ساالنه در استان

شهرهای تولیدکننده گوشت قرمز 

  بوئین زهرا، دانسفهان،
آراسنج، آبیک، تاکستان

کردستان


