
سیالبهای مخرب دشت مانه و سملقان
 را تهدید می کند

مانه و سملقان- خبرنگار قدس: معاون آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 
گفت: دشت مانه و سملقان مورد تهدید جدی سیالبهای 

مخرب قرار دارد و باید توجه به آن افزایش یابد.
محمد اکبرپور در بازدید از آس��یبهای سیل در دشت 
مانه و سملقان، اظهار داش��ت: منابع طبیعی و اراضي 
کشاورزی شهرستان همواره توسط سیالبهای مخرب 
مورد تهدید ب��وده و در این زمینه نباید دس��تگاه های 

متولی استانی و شهرستانی بی تفاوت باشند.
وی اضافه کرد: با توجه به موقعیت شهرس��تان مانه و 
س��ملقان که از منابع طبیعی بکری برخوردار اس��ت، 
توجه به این منابع خ��دادای امری بس��یار ضروری و 

الزم است.
اکبر پ��ور اظهار داش��ت: متأس��فانه رعای��ت نکردن 
کشاورزان در کشت زمینهای ش��یبدار سبب افزایش 

قدرت سیل و در نتیجه تخریبهاي ویرانگر شده است.
وی افزود: گاهی در عرصه های جنگلی و مرتعی چرای 
بی رویه دام، تعرض روستاییان به منابع طبیعی، تغییر 
کاربری ها و اجرای پروژه های عمرانی غیرکارشناسی 
هر کدام زخمی بر پیکر منابع طبیعی وارد می کنند تا 

طبیعت نابود و منجر به سیالبهای مخرب شود.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرس��تان مانه و سملقان 
نیز گفت: با توجه به موقعیت شهرستان که سیالبهای 
مخرب از رشته کوه های آالداغ سرچشمه می گیرند، در 
هنگام بارندگی های تند، وقوع سیالبهای مخرب دور از 

انتظار نیست.
مهدی علی آبادی اظهار داشت: سازه های بتنی در مهار 
سیالبهای تند و مخرب بس��یار مؤثر بوده و از تخریب 
بیش از ح��د در بخش ابنیه راه، اراضی کش��اورزی در 
بخشهای مختلف نظیر تأسیسات آب، برق، گاز و ... جلو 

گیری کرده است. 

یک مسؤول:
بشرویه بیشترین میزان کسری مخازن آبی 

را در خراسان جنوبی دارد
بشرویه- خبرنگار قدس: رئیس اداره آب منطقه ای 
شهرس��تانهای فردوس و بش��رویه گفت: متأس��فانه 
شهرستان بشرویه با وجود اینکه در شرایط بحرانی قرار 
دارد، بیشترین میزان تخلیه چاه و کسری مخازن آبی 

در استان را دارد.
 علی رحیمی در جلس��ه ش��ورای حفاظت منابع آب 
شهرستان بش��رویه بیان کرد: میزان تخلیه چاه برابر 
با 118 میلی��ون مترمکعب و میزان کس��ری مخازن 
س��االنه برابر با 30 میلیون مترمکعب در شهرس��تان 

بشرویه است.
وی گفت: 30 میلیون مترمکعب کس��ری مخازن در 
بش��رویه وجود دارد که موظف به تأمین س��ه میلیون 

مترمکعب آن تا پایان سال هستیم.
رحیمی با اشاره به اینکه آب شرب شهرستان بشرویه از 
منابع آب کاستی تأمین می شود، اظهار داشت: تأمین 
آب بش��رویه از منابع آب کاس��تی دارای مزیتی چون 
کیفیت باالی آن اس��ت و البته این منابع مانند چاه ها 
نیس��تند و ممکن اس��ت دچار کاهش و افت ناگهانی 
سطح آب شود.وی بیان کرد: 91 درصد هدر رفت آب 
در زمینه کشاورزی و پنج درصد در بحث آب شرب و 

دو درصد آن در زمینه صنعت است.
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اس��تاندار خراس��ان رضوی ح
ب��ا بی��ان اینک��ه ش��ورای 
برنامه ری��زی اس��تان نقش 
هماهنگ��ی  در  مهم��ی 
برنامه ها دارد، از کارگروه های تخصصی این 
شورا خواست با دقت و انگیزه در 6 ماهه دوم 
سال زمینه و فرصت بهره برداری از مصوبات 

را فراهم سازند. 
علیرضا رش��یدیان گفت: با توج��ه به اینکه 
استانها نقش اندکی در برنامه ریزی ها دارند، 
این موضوع در کمیسیونهای دولت مطرح 
شد و از سال گذش��ته یکی از درخواستها از 
دولت این بوده اس��ت که در برنامه ریزی ها 
سهم بیشتری برای ش��وراهای برنامه ریزی 

استانها در نظر بگیرند.
وی یادآور شد: با پیگیری های انجام شده 52 

مورد اختیار به استانها تفویض شده است.
وی با اعالم اینکه دولت س��ال گذش��ته 

عالوه بر کمک به طرحهای قطارشهری، 
هزار و 827 میلیارد ریال به 83 شهرداری 
در اس��تان کمک کرده اس��ت، گفت: در 
6 ماهه نخس��ت امس��ال با اینکه دولت با 

مشکل جدی درآمدی روبه رو بود، اما 706 
میلیارد ریال به ش��هرداری های اس��تان 

کمک شده است.
رش��یدیان عنوان کرد: س��ال گذش��ته به 

شهرداری مشهد 829 میلیارد ریال کمک 
ش��د و امس��ال هم 407 میلی��ارد ریال در 
این رابطه کمک شده اس��ت که امیدواریم 
شهرداری بتواند به درآمد پایدار برای توسعه 

شهر دست یابد.
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
خراس��ان رضوی هم در این جلس��ه گفت: 
از محل ماده 180 که در اختیار نمایندگان 
مجلس اس��ت، مبلغ 186 میلی��ارد تومان 

اعتبار به استان اختصاص داده شد.
جمش��یدی افزود: 642 پ��روژه مصوب به 
808 پروژه افزایش پی��دا کرد که 84 پروژه 
از شهرس��تانها اجازه تأمین اعتبار داشتند 
و در بعض��ی از پروژه ه��ا هم ب��ه مصوبات و 
الزامات قانونی توجه کافی نش��ده است که 
مجاز به تأمین اعتبار آنها نیس��تیم و آنچه 
براساس ماده 180 مغایرت نداشت، به انجام 

رسیده است.

در جلسه شورای برنامه ریزی استان بیان شد

کمک 706 میلیارد ریالی دولت به شهرداری های خراسان رضوی

سـوژه از شماخراسان
پیـگیری از ما

 khorasanemrooz@yahoo.com

» قـدس ویـژه خـراسان« 
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 

خود می داند در جهت رفع مشکالت 
مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز    در حوزه های مختلف 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری 

و منعکس نماید.
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.

لطفاً ابتداي پيام کلمه »سوژه« را قيد نمایيد.

شماره پيامک:   300072305

مخاطبان ع����زیز خرسندیم 
ک��ه ارتباط دوس��ویه ب��ا این 
رسانه در ارسال سوژه از سوی 
ش��ما خوانن��دگان گرامی، با 
راه اندازی این س��تون به ثمر 
نشس��ت، بنابراین امیدواریم 
مسؤوالن دستگاه های اجرایی 
با پاسخ خود، ما را در این مسیر 

همراهی کنند.
شما می توانید از طریق سامانه 
پیامکی 300072305 با ما در 

تماس باشید.

پرسش از مــردم  رخ در رخ
پیگیری از مسؤوالن

برآورد جمعیت زندگان با کمک مردگان
قسمت ششم- گلسا آزما

طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335 
جمعیت شهر مش��هد به طور دقیق 241 هزار و 989 
نفر اعالم شده اس��ت، مدرس رضوی در کتاب »مشهد 
در آغاز قرن 14 خورشیدی«، جمعیت مشهد در سال 
1312 را 150 هزار نفر تخمی��ن زده، با عنایت به این 
دو عدد و با اس��تفاده از فرمول ریاضی می توان میزان 
رشد جمعیت در فاصله 23 سال مابین را محاسبه کرد 
و نتیجه گرفت »رشد جمعیت شهر مشهد در سالهای 
1312 تا 1325 به طور متوس��ط 2/1 نفر در هر 100 
نفر بوده اس��ت«. اگر با رشد دو درصد، جمعیت مشهد 
را برآورد کنیم از 150 هزار نفر در سال 1312 به 180 

هزار نفر در سال 1321 خواهیم رسید. 
حال میزان کل مردگان ثبت ش��ده در دفاتر گلشور از 
آذر 1311 تا پایان سال 1321 به رقم 49 هزار و 811 
نفر می رسد و متوسط فوت شدگان در هر سال، چهار 
هزار و 790 نفر ارزیابی می شود. یعنی به ازای هر 35 
نفر در هر سال یک نفر فوت شده، که این عدد در سال 
1388 برای شهر مشهد 192 نفر است. به عبارت دیگر 
تعداد مرگ و میر به نسبت جمعیت در حال حاضر، 6 

برابر کمتر از آن سالهاست.
بررسی سال به س��ال تعداد متوفیان نشان می دهد با 
یک روند کاهشی به طور متوسط به ازای هر صد نفر، 
سه نفر فوت کرده و تعداد متوفیان از 4662 به 4643 
رسیده است، اما در سال 1319 تعداد فوتی ها 5331 
نفر ثبت شده که باالتر از میزان متوسط ساالنه فوتی ها 
بوده و رشدی 12 درصدی داشته است. می دانیم این 
دو س��ال، آخر پادشاهی رضاش��اه و زمان وقوع جنگ 
جهانی دوم و مقدمات اش��غال ایران توس��ط متفقین 
است و شاید باال رفتن تعداد فوت شدگان بی ارتباط با 

این واقعه تاریخی نباشد. 
شایان ذکر اس��ت که با توجه به رشد جمعیت شهری 
که در دهه های اخیر گاهی به بیش از پنج نفر در 100 
نفر هم می رسد، شاید رشد دو درصدی کوچک به نظر 
برسد، اما باید توجه داشت که در آن دوران میزان مرگ 
و میر  باال بوده و با اینکه تعداد اعضای خانواده و تعداد 
فرزندان هر خانواده متوسط باالیی داشته، آمار باالی 

مرگ و میر آن را جبران می کرده است.

مدیر کل کانون پرورش فکری  
کودکان و نوجوانان خراس��ان 
رضوی از ت��دارک برنامه های 
متنوع  برای هفته ملی کودک 

خبر داد.
ج��واد محقق نیش��ابوری که دوماهی اس��ت 
مس��ؤولیت جدید را ب��ر عهده  گرفته اس��ت، 
دیروز در نشست خبری هفته ملی کودک که 
در محل کانون در مش��هد برگزار شد،  با بیان 
اینکه 15 ت��ا 21 مهر ماه هفت��ه ملی کودک 
نامگذاری شده است، افزود:  شعار امسال هفته 
ملی کودک »دنیا با لبخند کودکان زیباست« 
انتخاب شده و کانون خراسان رضوی نیز برای 
این رویداد مهم در سراس��ر استان برنامه های 

متنوعی را پیش بینی کرده است.
عنوان روزهای هفته ملی کودک  مورد دیگری 
بود که محقق به آن اشاره کرد و در این زمینه 
گفت:  اولین روز این هفته 15 مهر، روز کودک، 
سالمتی و ایمنی؛ 16 مهر، روز  کودک خانواده 
و رسانه و  دیگر روزهای هفته به ترتیب به نام 
روزهای کودک، کت��اب و کتابخوانی، کودک، 
محیط زیس��ت و منابع طبیعی، کودکان دنیا 
صلح و دوستی و کودک و آموزه های اسالمی 

نامگذاری شده است.
وی در ادامه به انتخاب مرکز ش��ماره هش��ت 
کان��ون واقع در منطقه قاس��م آباد ب��ه عنوان 
مرکزیت برنامه ه��ای کانون ب��رای این هفته 
اش��اره کرد  و افزود:  در این حرکت فرهنگی، 
کانون با همراهی نهادها و سازمانهای مختلف 

در قالب17غرفه مختلف محصوالت  فرهنگی را 
به مراجعه کنندگان ارایه می دهد و در کنار این 
خدمات، کودکان و خانواده ه��ا را با کانون و با 
خدمات نهاد های شرکت کننده آشنا می کند.

محقق نیشابوری در ادامه با بیان اینکه  پیش 

بینی ما این اس��ت که از  غرفه ها  و برنامه های 
پیش بینی شده در نمایشگاه سه هزار کودک 
و نوجوان بازدید داش��ته باش��ند، به این نکته 
هم اشاره کرد  که در جشنی که برای 20 مهر 
پیش بینی شده است، کودکان اتباع خارجی 
و کودکان با شرایط ویژه که در مراکز بهزیستی 

نگهداری می شوند نیز حضور خواهند داشت.
 به صدا در آمدن زنگ هفت��ه ملی کودک در 

مدارس، دیدار تعدادی از کودکان با استاندار، 
برگ��زاری جش��نهایی در بیمارس��تانها برای 
کودکان و نشستهایی با حضور فعاالن کودک 
و نوجوان برخی دیگر از برنامه هایی بود که وی 
به آن اش��اره کرد. وی البته در بین گفته های 

خود گالیه های��ی را نیز مطرح ک��رد گالیه از 
توجه کم به س��اختار کانون که س��بب شده 
است این نهاد با کمبود اعتبار، نیروی انسانی 
و امکانات روبه رو باش��د و گفت: متأسفانه در 
اس��تان هم با اینکه بنده س��الها مدیر بوده ام 
و بس��یاری از مدیران اس��تانی را می شناسم، 
گاهی برای برگزاری یک جلس��ه ب��ا آنها باید 
منتظر بمانیم و این نشان می دهد که برخی از 

دوستان هنوز به اهمیت کانون واقف نیستند.
وی افزود: کان��ون، نهادی اس��ت که خدمات 
ارزش��مندی را به ک��ودکان در اس��تان ارایه 
می دهد  و در ای��ن جهت نیاز اس��ت مدیران 
استانی شناخت بیشتری از کانون داشته باشند 
و برای کان��ون وقت بگذارند تا ب��ا حمایتهای 
خوب از کانون م��ا را در خدمات دهی بهتر به 

کودکان یاری کنند.
محقق همچنین در پاس��خ به پرس��ش یکی 
از خبرنگاران درباره اینکه چرا ش��هری چون 
اصفهان توانس��ته اس��ت بعد از انقالب تعداد 
کتابخانه های مراکز کانون خود را  به نس��بت 
بیش��تری از خراسان گس��ترش دهد، گفت: 
متأس��فانه در این ماجرا و ماجراهای مش��ابه 
مش��کل مدیریت کالن وجود دارد که گاهی 
بودجه ها به نسبت درس��ت توزیع نمی شود، 
اما با این همه به عنوان مدیر کانون خراس��ان 
رضوی تالش خواهم کرد در این زمینه به دنبال 

حق و حقوق استان باشم.
 محقق دربخش دیگ��ری از گفته های خود به 
نیروهای خالق و تأثیرگذار کانون نیز اش��اره 
کرد و درباره طرحهای پیش بینی ش��ده برای 
کانون خراسان رضوی گفت: طرحهای مدارس 
کانون ی��ار، کان��ون در خانه و مجم��ع خیران 
کانون یار از جمله طرحهای جدیدی  است که 
به طور جدی در حال پیگیری  اجرایی شدن 
آنها هستیم و در آینده یکی از مراکز کانون به 
مرکز علوم و نجوم و یکی از مراکز به موزه تاریخ 

تبدیل خواهند شد.

انتقاد مدیر کل کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان

برخی مدیران استانی به اهمیت کانون واقف نیستند

چرا نی��روی انتظام��ی و اماکن مش��هد کافه 
خانه سنتی به نام چایخانه چهار باغ در کوچه 
مخاب��رات )ازخیابان ش��هید رجایی( را جمع 
نمی کند که هنوزهم آزادانه بساط قلیان درآن 

کافه دایراست.
915--8334

شروری به نام...  در اسماعیل آباد در بلوار توس 
مرتب با گله گوس��فند زراعت ما را می چراند 
و تخریب می کند .کس��ی ه��م از ترس پدر و 

برادران او جرأت شهادت ندارد.
937--5749 

آیا می رس��د آن روزی که بعد از حدود بیست 
و دو سال! شرکت کشت و صنعت جوین برای 
صاحبان سهامش خبرخوشی داشته باشد؟ یا 

هنوز بیست سال دیگر وقت الزم است!  
 915--2259
دو سال است که ش��رکت آب و فاضالب پول 
طرح اگو را از ما گرفته، ولی از لوله کشی خبری  

نیست؟ 
935--1315

 شهرداری چرا منت س��رمردم می گذارد، به 
خاطر بهای کرای��ه اتوبوس! حاال برای س��ود 
بیشتر خودش سرمایه گذاری می کند نه برای 

رفاه مردم.
936--4162

 اینقدر گالیه نکنید؛ همینک��ه داریم رایگان 
نفس می کشیم، جای تشکر و قدردانی دارد! 
935--1871

شهرداری از اهالی جاده سیمان قرقی حکمت 
34پول آس��فالت را گرفته، ام��ا هیچ خبری 
ازآس��فالت نیس��ت، حتی دریغ از یک فضای 
بازی برای بچه ها، شهرداری چه کار می کند، 

فقط بلد است خانه ها را پلمب کند؟ 
915--1276

معاون حمل ونقل وترافیک ش��هرداری شما 
وهمکارانتان یک ساعت بین روز و یک ساعت 
اول ش��ب در خیابانهای احمدآباد، کالهدوز، 
آبکوه، شهیدصادقی، فلسطین، بهار، ابن سینا  
تردد کنید ببینید جای پارک ماشین هست؟ 

کجا پارکینگ می سازید؟ 
915--3660

خودروس��ازان کم ریخت و پاش می کنند؟ 
کم پاداش وحقوق آنچنان��ی می گیرند؟ کم 
ماشینهای بنجل و بی کیفیت را با قیمتهای 
آنچنانی  به این مردم ساده می فروشند و کم 
به این مردم خیانت م��ی کنند؟ که حاال باید 
یارانه هم بگیرند ؟ چرا؟ به خدا قیامت هست. 

دادگاه عدل الهی هست. شک نکنید.
915-- 7294

من جوش��کار اس��کلتم ، ماهی 500هزارتومان 
کرایه خانه می دهم ،خ��رج خانه و زندگی و زن 
وبچه هم هست، بیکارم به هر دری می زنم نمی 
شود،به کدام مسؤول می توانم حرف دلم را  بزنم. 
کیه که پای حرفای من بش��ینه، حتی شما هم 

اینجور پیامها را چاپ نمی کنید. 
915--5332

شهرداری و مس��ؤوالن کالت! ش��ما دیدین 
شهرهای دیگه سرعتگیر می گذارند، نه مثل 
سرعتگیرهای افتضاح و با ارتفاع خیلی زیاد که 

در ایران بی سابقه است، لطفاً رفع کنید.
915--9442  

خواهشمند است نسبت به  آتش سوزی های 
برنامه ریزی ش��ده مثل لنجها،هتلها، انبارها ، 
تاالرها و غیره  بررسی  و تحقیق  بفرمایید  شاید  

دستی مثل سعودی ها در کار باشد.
 915--5696  
 تقاطع  دکتر حسابی و امامیه تا کی قراراست 

بسته باشد، لطفاً گزارش تهیه کنید. 
915--9304 

بردسکن- خبرنگار قدس: 
پسته معروف به طالی سبز، 
یک��ی از محص��والت اصلی 
شهرس��تان بردس��کن، از 
اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار اس��ت و 
این محصول سهم قابل توجهی در صادرات 

شهرستان به عهده دارد. 
 پسته، این شهرستان را به یکی از قطبهای 
تولی��د و ف��رآوری این محصول در اس��تان 
تبدیل  کرده است که با داشتن 35 ترمینال 
ضبط، بیش��تر پسته اس��تان را س��ورت و 
صادر می کنند و سرمایه گذاران ویژه ای در 

شهرستان فعالیت دارند.
مدیر جهاد کش��اورزی بردسکن، سطح زیر 
کشت پس��ته این شهرس��تان را  10 هزار 
هکتار اع��الم کرد  و گفت:  این شهرس��تان 
به لحاظ تولید و سطح زیر کشت محصول، 
مقام دوم استان را داراست و ساالنه 10 هزار 

و 400  تن پسته خشک تولید  می شود.
حمید حاجی ن��ژاد  افزود: ارق��ام مهمی از 

پس��ته مانند اوح��دی، کله قوچ��ی، احمد 
آقایی، اکبری و بادامی کشت می شود که رقم 
اوحدی از ارزش صادراتی و تجاری مناسبی 

برخوردار است.
به گفته وی، ای��ن محصول مهم و راهبردی 
س��االنه مبلغ 300 میلیارد توم��ان ارزش 

اقتصادی دارد که با توسعه و اصالح باغهای 
درجه دو به یک می توان معیشت باغداران را 

متحول کرد.
حاجی  نژاد، یکی از معضالت و مش��کالت 
پیش روی باغداران را آفت خطرناک پروانه 
چوبخوار عنوان کرد و گفت: باغداران ساالنه 

هزینه زیادی را صرف مبارزه با آن می کنند 
و در همین راستا 38 مورد کالس آموزشی 
در شهر و در روس��تاها برگزار ش��د که کار 
اطالع رسانی و آموزش نحوه مبارزه و آشنایی 

با آفت انجام شده است.
وی یکی دیگر از مش��کالت پیش روی 
کشاورزان را ش��رکتهای غیر مجاز کود 
و س��م ذکر کرد و گف��ت:   متأس��فانه 
وجود این ش��رکتها  به ه��ر طریقی و با 
توصیه های نادرست سرمایه باغداران را 
به باد داده که در این راس��تا کمیته سم 
و کود شهرستان فعالیت جدی خود را 
از چند ماه قبل ش��روع کرده که بتواند 
جلوی توسعه بی رویه ش��رکتهای غیر 

مجاز را بگیرد. 
وی از کش��اورزان  خواس��ت که این مهم را 
مد نظر قرار داده و با نس��خه گیاه پزش��کی 
از کلینیکها، اقدام به تهیه کود و س��م کنند 
تا مش��کل خاصی برای باغها و مزارع پیش 

نیاید.

مدیر جهادکشاورزی هشدار داد

شرکتهای غیرمجاز کود و سم؛ تهدید جدید پسته بردسکن  

مشهد در آیینه گلشور
بجن�ورد- خبرنگارقدس: رئیس س��ازمان 
جهادکشاورزی خراسان شمالی از فعالیت 70 
واحد در زمین��ه صنایع تبدیل��ی و تکمیلی در 

استان خبر داد.
عبدا... یوسفی در نشس��ت هم اندیش��ی تحقیقات کشاورزی 
این استان اظهار داشت: س��االنه بیش از یک میلیون و 200 تا 
یک میلیون و 500 هزار تن محصول از مزارع و باغهای اس��تان 

برداشت می شود.
وی افزود: از ای��ن میزان، ح��دود 670 تن محص��ول فرآوری 
می شود و بقیه به صورت تازه خوری مصرف یا به سایر استانها 
حمل می شود. وی افزود: هر چه خام فروشی را حذف و شرایط 
فرآوری را فراهم کنیم، عالوه بر افزایش درآمد، در بخش توسعه 

کشاورزی هم مؤثر خواهد بود.
وی گف��ت: در حالی که می��زان مصرف مواد ش��یمیایی در هر 
هکتار در کش��ور، حدود600 گرم است، اما در خراسان شمالی 
تنها 245 گرم اس��تفاده می ش��ود که تأییدی برای کیفیت و 
سالمت تولیدات کشاورزی استان است. وی افزود: در سه سال 
اخیر، 340 میلیارد ریال برای ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و 

تکمیلی تسهیالت پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: از محل صندوق توس��عه ملی 20 میلیارد ریال 

برای سرمایه درگردش به این بخش اختصاص یافته است.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
نیز گفت: افزایش ظرفیت واحدهای فرآوری محصوالت بخش 
کشاورزی در این استان به ظرفیت صادرات آن به سایر کشورها 

می افزاید.
محمدعلی س��ودمند افزود: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در 
توسعه پایدار کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش ضایعات، 

افزایش ارزش افزوده و نیزافزایش صادرات غیرنفتی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار ک��رد: اکنون به علت کمبود صنای��ع تبدیلی، بخش 
زی��ادی از محصوالت کش��اورزی و بخصوص باغ��ی منطقه با 
صرف هزینه ه��ای زیاد، به ضایعات تبدی��ل و از چرخه مصرف 

خارج می شود.
وی تأکید کرد: با سرمایه گذاران در بخش ایجاد صنایع تبدیلی 
بویژه محصوالت باغی اس��تان در راستای صدور مجوز تأسیس، 
پروانه بهره برداری، گرفتن تسهیالت بانکی و نیز نظارت بر فعالیت 

آنها و انجام مشاوره فنی، حمایت وهمکاری خواهد شد.
وی افزود: خراسان شمالی در عرصه زراعی، باغی، دامی و شیالت 
ظرفیت و اس��تعداد باالیی دارد، بنابراین ایج��اد صنایع تبدیلی و 

تکمیلی در این بخشها ضروری است.
مدیر صنایع س��ازمان جهادکشاورزی خراس��ان شمالی تعداد 
بهره برداران در ای��ن بخش را 82 ه��زار و 987 نفر اعالم کرد و 
گفت: این اس��تان 26 دهم درصد از تولی��دات ناخالص داخلی 
کشور معادل 43 هزار و 726 میلیارد ریال را به خود اختصاص 

داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد

فعالیت 70 واحد صنعتی تبدیلی و تکمیلی در خراسان شمالی
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