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خراسان رضوی

احداث  32زائرسرای ارزانقیمت
در مشهد

ت��ا خرداد ماه س��ال آینده ،عملی��ات اجرایی
احداث  32زائرسرای ارزانقیمت برای استانهای
کشور در مش��هد آغاز میشود .به گزارش فارس،
سیدصولت مرتضوی ،ش��هردار مشهد در مراسم
آغاز عملیات اجرایی احداث زائرسرای ارزانقیمت
اس��تان چهارمحال و بختیاری ک��ه در منطقه 5
شهرداری مشهد برگزار شد ،اظهار داشت :عملیات
اجرایی احداث نخستین زائرس��رای ارزانقیمت
استان چهارمحال و بختیاری در مشهد و عملیات
اجرایی  6زائرسرای دیگر هم تا پایان امسال آغاز
میش��ود .وی افزود :امیدواریم با احداث اینچنین
زائرس��راهایی ،افراد بیبضاع��ت و کمتوان که به
لحاظ مالی امکان تشرف به بارگاه منور رضوی را
ندارند هم بتوانند بهراحتی به مشهد سفر کنند و از
مزایای معنوی زیارت امام هشتم برخوردار شوند.
هرمزگان

آبشيرينكن شركت فوالد كاوه
يكي از طرحهاي مهم منطقه است

بندرعب�اس ،خبرنگار وط�ن ام�روز :مديرعامل
منطقه وي��ژه اقتصادي صنايع معدن��ي و فلزي
خليجف��ارس اعالم ك��رد :ط��رح ميلهگذاريآند
ش��ركت آلومينيوم المهدي و هرمزآل با ظرفيت
ميلهگذاري س��االنه  141هزارآند بزودي وارد فاز
بهرهبرداري میشود .مسعود هنديان افزود :طرح
يادش��ده با سرمايهگذاري حدود  48ميليون دالر
در مجتمع آلومينيوم المهدي اجرا شده و اكنون
در مراحـل تس��ت و راهاندازي است و بزودي وارد
فاز بهرهبرداري خواهد شد .وي همچنين از آغاز
بهرهبرداري از چند طرح صنايع معدني در دست
احداث منطقه تا  3ماه نخست سال  94خبر داد
و گفت :فاز نخست فوالدسازي شركت فوالد كاوه
جنوب با ظرفيت توليد س��االنه  1/2ميليون تن
بيلت فوالد و سرمايهگذاري حدود  400ميليون
دالر تا تير 94به مرحله بهرهبرداري خواهد رسيد.
با بهرهبرداري از اين طرح براي حدود  1500شغل
ايجاد ميش��ود .مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
خلیجف��ارس از ط��رح توس��عه اس��كله تخليه و
بارگيري مواد فله معدني آن منطقه بهعنوان يكي
از طرحهاي زيرس��اختي منطقه ياد كرد و افزود:
اين طرح براي افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري
منطقه از  6به  12ميليون تن با س��رمايهگذاري
 56ميليون دالر در حال نصب تجهيزات است.

چهارشنبه  6اسفند 1393

قزوین

واردات  ۱۲۰هزار تن چای

باغات چای مخروبه جنگلی شد ه است!

رئیس اتحادیه چایکاران کشور با بیان اینکه حدود
 ۱۲۰هزار تن از نیاز کش��ور به چای از طریق واردات
تامین میشود ،گفت :بسیاری از باغات چای رها و به
مخروبه جنگلی تبدیل شده است و صنعت چای روبه
نابودی است .ایرج هوسمی در گفتوگو با مهر با بیان
اینکه در ابتدای تش��کیل دولت تدبیر و امید سعی و
همت شد تا به چایکاری کشور توجه و این صنعت از
حالت رکود خارج شود ،اظهار داشت :برخالف این امر
به تدریج و بویژه امسال اقدامات الزم از سوی وزارت
جهادکش��اورزی برای حمایت از این صنعت صورت
نگرفت و ت��ا زمانی هم که چای مورد حمایت دولت
نباش��د ،هیچ اقدامی نمیتواند برای تقویت آن موثر
واقع شود .وی با اشاره به افزایش قیمت چای در سال
گذشته ،گفت :قیمت افزایش یافته بهای واقعی چای
نبود و نرخ این محصول باید هر سال متناسب با نرخ
تورم تغییر پیدا کند .نمیشود قیمت همه محصوالت
از جمله گوش��ت ،نان ،قند ،ش��کر و ...گران شود اما
بهای چای همان قیمت قبلی باشد .رئیس اتحادیه
چایکاران کش��ور با بیان اینکه کارمزد کارگر در حال
حاضر چندین برابر شده است ،افزود :قیمت چای به
نسبت دستمزد کارگر یکپنجم افزایش یافته است.
هوسمی اضافه کرد :تولید چای برای کشاورزان صرفه
اقتصادی ندارد و بسیاری از باغات رها و به مخروبههای
جنگلی تبدیل شده اس��ت ،بنابراین دیگر چیزی به
نابودی چای نمانده است ،ضمن اینکه احیای باغات
رهاش��ده نیاز به هزینه دارد .وی با بیان اینکه دولت
امسال به کش��اورزان برای ورود به باغ مساعده نداده
است ،گفت :تابستان گذشته نیز با خشکسالی روبهرو
بودیم ،کشاورزان کسب درآمدی نداشتند و دستشان
خالی است .هوسمی با اشاره به اینکه چای تولیدی
در داخل کشور بیکیفیت نیست ،اضافه کرد :کیفیت
این چای فوقالعاده اما میزان تولید آن کم است ،چرا
ک��ه میزان تولید چای خش��ک در کش��ور از حدود
 ۷۰هزار تن به نزدیک  ۱۰هزار تن کاهش یافته و این
میزان تولید پاسخگوی نیاز محلی نیست چه برسد به
سراسر کشور .وی افزود :نیاز کشور به چای بین ۱۲۵
تا  ۱۳۰هزار تن اس��ت ک��ه از این میزان حدود ۱۲۰
ه��زار تن آن از طریق واردات تامین میش��ود ضمن
اینک��ه مقداری از این چای به ش��کل قانونی و باقی
بهصورت قاچاق وارد کشور میشود .هوسمی با بیان

اینکه قاچاق محصوالت کشاورزی به کشاورزان آسیب
زیادی وارد کرده است ،گفت :ظاهرا دولت قادر نیست
جلوی قاچاق را بگیرد.

■■ واردات بیروی�ه چ�ای ،مهمتری�ن معض�ل
چایکاران است

نبود برنامه مش��خص برای احی��ای باغات چای،
باعث کاهش تولیدات شده است .نماینده مردم رشت
در مجلس گفت :واردات بیرویه چای و خشکس��الی
مهمترین معضل چایکاران در گیالن است .غالمعلی
جعفرزادهایمنآب��ادی ،ب��ا اش��اره به ناب��ودی بخش
قابلتوجهی از باغات چای گیالن به دلیل خشکسالی
اظهار ک��رد :عالوه بر خشکس��الی ،واردات چای نیز
مشکل اصلی چایکاران است که همچنان ادامه داشته
و معضالتی را برای چایکاران به وجود آورده اس��ت.
وی با اش��اره به وضعیت کشت چای در گیالن افزود:
اکن��ون بخش قابلتوجهی از جنگلها و باغات چای
گیالن به دلیل خشکسالی در معرض نابودی بوده و
این موضوع اخذ تدابیر کارآمد را میطلبد .وی تصریح
کرد :خشکسالی مزید بر علت شده و اکنون به جای
دیدن منظره سبز ،شاهد مناظر زرد و قرمزی هستیم

که دل هر کشاورز و طبیعتدوستی را به درد میآورد.
نماینده مردم رش��ت در مجل��س در رابطه با دالیل
تغییر ذائقه م��ردم و راهکارهای احیای مجدد باغات
چای ایرانی نیز گفت :این موضوع نیازمند اطالعرسانی
اس��ت ،مردم باید از مضرات اس��انس مطلع باشند و
همین موضوع باعث میشود تمایل استفاده از چای
وارداتی کاهش یابد ،همچنین نیاز است که به باغات
رسیدگی و در راستای بهبود وضعیت آنها تالش شود.

■■ضرورت ممنوعیت ورود چای اسانسدار به کشور

رئیس سازمان چای کشورگفت :تبلیغ چای صد
درصد خارجی ممنوع اس��ت .محمدولی روزبهان در
نشست بررسی مسائل استان بویژه چای که با حضور
معاون رئیسجمه��ور و رئیس س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی در سالن شهید انصاری استانداری گیالن
برگزار شد ،گفت :وضعیت چای در کشورخوب نیست.
وی ب��ا بیان اینکه ذائقه مصرفکنندگان تغییر کرده
است ،اضافه کرد :امس��ال یکی از اقدامات خوبی که
از س��وی دولت در حمایت از چایکاران انجام ش��د،
پرداخت بموقع بهای برگ س��بز بود و این امر توجه
دولت به چایکاران را نشان میدهد .روزبهان با اشاره

به اینکه بیشتر منافع چای در بخش صادرات است،
ادامه داد :واردات چای باید با تولید پیوند بخورد .وی با
تاکید بر اختالط چای داخلی با چای خارجی تصریح
کرد :خوش��بختانه تبلیغ چای صد درصد خارجی از
صداوس��یما حذف ش��ده و این امر قابل تقدیر است.
روزبهان گفت 15 :هزار تن چای خشکی که چایکاران
ما بهطور میانگین تولی��د میکنند ،با اختالط چای
داخلی با چای خارجی به راحتی  5000تن آن قابل
فروش خواهد شد .وی با اشاره به اینکه با پیوند تولید
چای و واردات این محصول ش��رایط بهتر برای چای
داخلی رقم خواهد خورد ،توزیع چای س��نواتی را در
کشور ممنوع دانس��ت و گفت :چای سنواتی یا باید
کمپوست ش��ود یا به خارج از کشور صادر شود .وی
خواس��تار ممنوعیت ورود چای اسانس دار به کشور
شد و با بیان اینکه چایکار با رسیدگی به یک هکتار
باغ چای بهط��ور میانگین  300ه��زار تومان درآمد
کسب میکند ،خاطرنشان کرد :چنین درآمدی نشان
میدهد که تولید چای از کمس��ودترین محصوالت
کشاورزی کشور است و برای حفظ آن باید چایکاران
مورد حمایت جدیتری واقع شوند.

احیای منابع آب و خاک دشت قزوین

فزوی�ن ،خبرنگار وطن امروز :احیای منابع آب و
خاک دش��ت قزوین با حفظ تولید پایدار انجام
ش��ود .به گزارش فارس ،نیازعلی ابراهیمیپاک،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در
جلسه س��تاد احیای دشت قزوین اظهار داشت:
پارامترهایی مانند منابع آب و خاک برای دشت
قزوین نقش اساس��ی دارد و باید نحوه استفاده
مناس��ب از این منابع لحاظ ش��ود .وی با اشاره
به اهمیت دش��ت قزوین و نق��ش آن در بخش
کشاورزی افزود :باید آمارهای دقیق ،منسجم و
یکپارچهای از دش��ت قزوین ارائه شود و سپس
بر مبنای آن ،تصمیمات س��اماندهی شود .وی
خاطرنش��ان کرد :در احیای دش��ت قزوین باید
ویژگیهای اقلیمی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
در قال��ب برنامه راهبردی دش��ت در نظر گرفته
ش��ود .ابراهیمیپاک بر می��زان تولید ،بهرهوری
تولید و اش��تغال پایدار در احیای دشت قزوین
تأکید ک��رد و گفت :احیای مناب��ع آب و خاک
دشت قزوین با حفظ تولید پایدار انجام شود .وی
خاطرنش��ان کرد :بیالن مصرف آب حدود 2/5
میلیارد مترمکعب است که ساالنه  300میلیون
مترمکعب افت میکند .به گفته رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان قزوین؛ طرح بهینه کردن
آب مصرفی در بخش کشاورزی در دست تهیه
است .گفتنی اس��ت؛ در این جلسه کارگروه آب
و خاک ،تولیدات گیاهی ،تولیدات دامی ،آموزش،
ترویج و تحقیقات و کارگروه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی تشکیل شد.
مرکزی

استان مرکزی جزو  5استان برتر
دراجرای طرح تعالی سازمانی

اراک ،خبرنگار وطن امروز :با حضور مدیرعامل،
اعض��ای هیاتمدیره و جمع کثیری از کارکنان
ش��رکت مخاب��رات اس��تان مرک��زی مراس��م
گرامیداش��ت سیوششمین س��الگرد پیروزی
انقالب اس�لامی در محل سالن اجتماعات این
شرکت برگزار شد .مدیرعامل شرکت مخابرات
اس��تان مرکزی خاطرنشان کرد :براساس برنامه
 5ساله باید در اجرای طرح تعالی سازمانی جزو 5
استان برتر کشور باشیم .مهندس مشیدی ادامه
داد :در زمینه ورزش هم با اقداماتی که از س��وی
شورای ورزش ش��رکت مخابرات استان صورت
میگیرد باید جزو  5استان برتر کشور باشیم.

