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شهرستان

اخبار

رونق ورزش محالت با حمایت
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری گرگان

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری گرگان از رونق ورزش در محالت شهر
با حمایت های مادی و معنوی این سازمان خبر
داد.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری گرگان ،حسن افروشه اظهار کرد :توسعه
و ترویج ورزش همگانی ،هویتبخشی به محالت
شهری ،کاهش آسیبهای اجتماعی ،ایجاد نشاط
و شادابی در جامعه ،توسعه ورزش به منظور حفظ
سالمتی افراد جامعه و پیشگیری از بیماریهای
روحی و جسمی از مهمترین اهداف شهرداری
گرگان در راستای توجه به ورزش محالت به
شمار میرود.وی افزود :در همین راستا سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان از
مدت ها پیش طرح گسترش و تقویت ورزش در
محالت به ویژه محالت کم برخوردار گرگان را آغاز
کرده است.سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد:
شهروندان عزیز که معتمدین محله خود هستند به
ما مراجعه میکنند ،نیازها و مشکالت ورزشی محله
خود را بازگو میکرده و ما نیز در حد توان نسبت به
رفع آن مشکالت اقدام می کنیم.افروشه ادامه داد:
اهدای تجهیزات ورزشی مانند راکت تنیس روی
میز ،تیر دروازه ،حلقه بسکتبال ،توپ و تور و خط
کشی زمینهای ورزشی نظیر والیبال ،بسکتبال و
گل کوچک از جمله وظایف و اقدامات ما به منظور
همگانی کردن ورزش محالت هستند.وی به توجه
شهرداری به ورزش افراد توانخواه اشاره کرد و
گفت :سالن بهار واقع در شهرک کیانشهر که یکی
از سالنهای تحت پوشش شهرداری است به تازگی
برای جانبازان ،معلوالن و افراد دارای بیماریهای
خاص مناسب سازی شده و این عزیزان می توانند
پس از گشایش اماکن ورزشی از آن استفاده
نمایند.افروشه در پایان یادآوری اهمیت ورزش
اظهار کرد :ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان
تأمین شادابی و سالمتی جسم و روح و نیز شاخص
اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی
اساسی و بنیادی دارد و اثرات مثبت آن نه تنها
بر سالمت جسم ،بلکه بر روح و روان نیز به اثبات
رسیده است.

بنیاد مسکن استان گلستان برای ایتام
گلستانی خانه می سازد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان گلستان ،سید محمد حسینی ،مدیرکل
بنیاد مسکن گلستان گفت :براساس تفاهم نامه پنج
جانبه همکاری بین سازمان برنامه و بودجه کشور،
صندوق توسعه ملی ،کمیته امداد امام خمینی(ره)،
سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقالب
اسالمی قرار است برای ایتام تحت پوشش این دو
نهاد حمایتی واحد مسکونی ساخته شود.وی گفت:
اطالعات و تعداد این افراد از طریق مرکز به استان
ابالغ شده و قرار است در مرحله نخست  ۶۵واحد
مسکونی برای ایتام بسازیم.مدیرکل بنیاد مسکن
استان افزود :برای احداث این منازل  ۵۰میلیون
تومان به صورت بالعوض (  ۲۵میلیون تومان از
سوی صندوق توسعه ملی و  ۲۵میلیون تومان از
سوی کمیته امداد و بهزیستی) و  ۵۰میلیون تومان
تسهیالت قرضالحسنه ساخت مسکن روستایی با نرخ
سود  ۵درصد و بازپرداخت  ۱۵ساله پرداخت میشود.
وی بیان داشت :اقدامات اولیه برای اجرای این طرح
در دستور کار قرار گرفته و جلسات مشترک نیز بین
کمیته امداد و بنیاد مسکن استان برگزار شده و تا یک
ماه آینده ساخت این واحدهای مسکونی در استان
آغاز خواهدشد.

لزوم بهره مندی از ظرفیت های معنوی
و فرهنگی و آموزشی بقاع متبرکه قم

معاون سواد آموزی قم خواستار استفاده از
ظرفیت های معنوی ،فرهنگی و آموزشی بقاع متبرکه
به عنوان قطب فرهنگی در برنامه های سوادآموزی
شد.
محمد رضا قاسمی نیا در جلسه ای که با هدف
همکاری های دو جانبه معاونت سوادآموزی قم
با حجت االسالم اسکندری مدیر کل اوقاف و امور
خیریه استان و کارشناسان سواد آموزی در دفتر مدیر
کل اوقاف و امور خیریه برگزار شد ضمن ارائه آخرین
آمار از وضیت با سوادی اظهار کرد :هدف از تشکیل
این نشست ،تعیین تسهیالت و تشویق سواد آموزان
است.
وی تصریح کرد :باید موقوفات ویژه علم آموزان
وسوادآموزی را احیا و شناسایی کرد و خیرین
و واقفین نسبت به تشویق برای گسترش و ترویج
فرهنگ وقفیات و خیرات در راه علم آموزی و
سوادآموزی دعوت شوند.
معاون سواد آموزی قم استفاده از فضای فیزیکی
بقاع متبرکه و امام زادگان بزرگوار و عظیم الشان را
برای تشکیل کالس های سوادآموزی خواستار شد و
افزود :ارتقای مبانی اعتقادی و دینی و توحیدی سواد
آموزان و آموزش دهندگان و اعضای خانواده آنان با
بهره مندی از برنامه های فرهنگی ؛معنوی و آموزشی
بقاع متبرکه در گسترش فرهنگ اسالمی از اهداف
راهبردی نهضت سوادآموزی می باشد.
قاسمی نیا تأکید کرد :بهره مندی سوادآموزان
نیازمند مالی و بیماران از محل عواید موقوفات
برای حمایت و دریافت کمک های مالی و درمانی
و تحصیلی در نگهداشت و جذب سواد آموزان نقش
کاربردی دارد.

دکتر روحانی زاده  ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

بیاییم میلیونها بیمار ناشناخته هپاتیت را شناسایی کنیم

ساری – دهقان  :میلیونها بیمار
ناشناخته را پیدا کن « شعار سال ۲۰۲۰
( ۶مرداد  ۲۸ - ۱۳۹۹جوالی )۲۰۲۰
سازمان جهانی بهداشت برای هپاتیت
است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی مازندران در این رابطه گفت:
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰
برای بیماری هپاتیت شعار« ،میلیونها
بیمار ناشناخته را پیدا کن « راعنوان کرد
به گزارش خبرنگار مازندران به
نقل روابط عمومی مرکز بهداشت استان
مازندران دکترحامد روحانی زاده در این
خصوص اظهار داشت :سازمان جهانی
بهداشت در زمینه مقابله بیماری هپاتیت
اهدافی را در نظر گرفته که یکی از آنها
حذف هپاتیتهای ویروسی بهعنوان یک
تهدید جدی سالمت عمومی تا سال
 ۲۰۳۰است .
وی افزود :کاهش موارد جدید
هپاتیت  Bو  Cدر گروههای در معرض
خطر و پرخطر به کمتر از نصف تا سال
 ۲۰۲۱نیز از دیگر اهداف این سازمان
است.
وی گفت :برای این منظور
راهکارهایی وجود دارد که باید در
سیستم های بهداشتی به کار بسته شود .

رئیس مرکز بهداشت استان ادامه
داد :افزایش آگاهی ،توسعه مشارکت و
بسیج منابع ،سیاست گزاری مبتنی بر
شواهد و کاربست اطالعات برای اقدام،
پیشگیری از انتقال ،غربالگری و مراقبت
و درمان از جمله راهبردهای رسیدن به
این اهداف است.
وی در خصوص اهداف داخلی ایران
گفت :کشور ما نیز برای این منظور
اهداف اختصاصی برای خود در نظر
گرفته است که پیش بینی شده است تا
سال  ۱۴۰۰به آنها دست پیدا کند .
دکتر روحانی زاده گفت :کاهش

انتقال هپاتیت  Bاز مادر به کودک به
کمتر از  ۹۰درصد ،تداوم احتمال انتقال
هپاتیتهای ویروسی  Bو  Cاز راه خون
در حد صفر ،افزایش نسبت تزریقهای
انجامشده با وسایل ایمن در مراکز
بهداشتی درمانی به بیش از  ۹۰درصد،
افزایش نسبت تزریق سالم در معتادان
تزریقی از  ۵۰درصد فعلی به حداقل ۷۰
درصد ،افزایش تشخیص موارد مزمن
مبتالبه هپاتیت  Bو  Cبه بیش از ۳۰
درصد و افزایش مبتالیان هپاتیت  Bو
 Cمزمن دریافتکننده درمان مناسب به
ترتیب به بیش از ۹۰درصد و  ۸۰درصد،

از جمله این اهداف هستند
وی افزود:هپاتیت  Bو  Cیکی از
اصلی ترین عوامل سیروز  ،سرطان
کبد  ،نارسایی کبدی بوده و همانند
دیگر بیماریهای مزمن در یک دوره
طوالنی بیماران را گرفتار ساخته و
نیاز به مراقبت های بهداشتی درمانی
پیوسته و زنجیره ای دارد که متاسفانه
گرانی خدمات و آزمایشات تخصصی و
ناآگاهی مردم و مبتالیان نسبت به عالیم
و عوارض بیماری و شیوه های انتقال
آن و فقدان مراکز معین برای مراجعه و
دریافت خدمات  ،از معضالت اولویت دار
در رسیدن به هدف حذف هپاتیت  Bو
 Cمی باشد .
روحانی زاده گفت :استقرار مناسب
نظام ارایه خدمات بهداشتی اولیه در مراکز
بهداشتی و تجربه موفق واحد های مشاوره
و آزمایش داوطلبانه  ، HIV/AIDSمی
تواند شرایط مناسبی برای توجه بیشتر به
این دو بیماری در نظام شبکه بهداشتی
درمانی استان فراهم آورد،به همین
منظور بزودی دو واحد مشاوره هپاتیت
در شهرستانهای ساری و آمل به منظور
ارایه خدمات پاسیو و اکتیو هپاتیت  BوC
بیماران و افراد در معرض خطر بیماری در
استان راه اندازی میگردد .

شرکت توزیع نیروی برق استان قم :برق برخی از ادارات قطع شد

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان قم گفت :برق تعدادی از سازمانها و اداراتی که
همکاری الزم را در کاهش مصرف نداشتند قطع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان« ،سهیل کیانی» با اشاره به الزام دستگاههای
اداری ،دانشگاهها ،حوزههای علمیه و بانکها بر رعایت
دستورالعملهای مصوب برای کاهش مصرف برق گفت:
از هفته گذشته اکیپهای نظارتی و بازرسی شرکت
توزیع نیروی برق استان به ادارات مختلف مراجعه و

وضعیت مصارف آنها را بررسی میکنند.
وی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان به همراه صداوسیما و یکی از این اکیپهای نظارتی
از برخی از دستگاهها استان بازدید کرد ،یادآور شد :در این
بازدیدها برق تعدادی از سازمانها و اداراتی که همکاری
الزم را در کاهش مصرف نداشتند قطع شد.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان قم با بیان اینکه ادارات موظف به کاهش 90
درصدی مصارف خود در پیک مصرف هستند ،اظهار
کرد :با توجه به تداوم گرما ،طرح بازدید و بازرسی از
ادارات استان تا پایان مردادماه ادامه دارد که امیدواریم
تمام دستگاهها نسبت به رعایت دستورالعملها برای
مدیریت برق مصرفی خود کوشا باشند.
وی با اشاره به اینکه برای مشترکینی که نسبت به
کاهش مصرف برق خود اقدام کنند پاداشهایی در نظر
گرفته شده است ،برخی از راهکارهای مدیریت مصرف

را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد:کاهش حداقل
 ۳۰درصد مصرف برق از ساعت  ۱۲الی  ۱۵نسبت به
صبح همان روز ،تنظیم سیستمهای سرمایشی بر روی
 ۲۷درجه سانتیگراد و استفاده حداکثری از ظرفیت
مولدها را از جمله این راهکارها ذکر کرد.
کیانی همچنین بر لزوم خاموش نمودن تجهیزات
غیرضروری و روشناییهای اضافه در داخل و بیرون
ساختمان ،خاموش کردن سیستمهای سرمایشی یک
ساعت قبل از تعطیلی و کاهش  ۹۰درصدی مصرف
بعد از زمان تعطیلی ادارات تأکید کرد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت کاهش مصرف
برق در ادارات گفت :در همین رابطه مدیرکل دفتر
امور شهری و شوراهای استانداری قم نیز با ارسال
نامهای به تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان بر
ضرورت همکاری با شرکت توزیع برق استان و کاهش
پیک مصرف تأکید کرده است.

موسوی تاکامی در خصوص پیگیری جنگل های آقمشهد بیان کرد:

درخواست و بررسی مجدد موضوع از طریق ماده  ۴۷۷در دستگاه قضا

ساری – دهقان  :به گزارش مازندران به نقل
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
مازندران -ساری ،موسوی تاکامی مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری در خصوص
پرونده جنگل آقمشهد ساری گفت  :زمین وقفی
مورد نظر مربوط به یکی از بهترین جنگل های
استان در روستای آقمشهد است که دارای سند
وقفی مربوط به چهار قرن گذشته و در حدود ۵
هزار و  ۶۰۰هکتار از اراضی جنگلی و بخشی از
اراضی پایین دستی است.
سید محسن موسوی تاکامی افزود  :به هر
حال منابع طبیعی استان در ارتباط با این پرونده
وقفی شکواییه ای را به دستگاه قضایی ارایه کرد
که در رسیدگی اولیه دادگاه رای به نفع منابع
طبیعی و برگشت اراضی به سازمان جنگلها را
صادر کرد و حتی دادگاه تجدید نظر نیز رای به
نفع سازمان ما صادر کرد.
وی اضافه کرد  :در بررسی پرونده در کمیسیون
ماده واحد و دادگاه بدوی و حتی دادگاه تجدید
نظر به نفع منابع طبیعی و آبخیزداری استان صادر
شد و پس از آن متولی موقوفه اعتراض خود را به
دیوان ارایه داد که متاسفانه در دیوان پرونده به
جای این که بررسی شود که آیا عرصه قابلیت
وقف پذیری دارد یا خیر؟ به دلیل نقص تحقیقات
از این حیث که جنگل های مذکور در محدوده ی
وقف نامه قرار دارند یا خیر به دادگاه تجدید نظر
اعاده گردیده و پس از ارجاع به کارشناس حکم
به وقفیت عرصه صادر گردید و در دیوان نیز مورد

تایید قرار گرفته است .
موسوی اظهارداشت  :در حالی رای به نفع
متولی موقوفه صادر شد که طبق قانون مصوب
 ۱۳۶۵مجلس شورای اسالمی وقف اراضی ملی
و دولتی از این تاریخ به بعد ممنوع شده بود و
واگذاری اراضی موقوفه پیش از این قانون به
متولی نیز منوط به احیاء اراضی شد.
وی یادآور شد  :براساس بررسی کارشناسی
هیچ گونه برنامه احیاء در این اراضی انجام نشده
و طبق قانون نیز باید اراضی جنگلی به سازمان
جنگل ها عودت می یافت که متاسفانه این کار
انجام نشده و به نوعی دست ما از لحاظ قانونی بر
این اراضی کوتاه شد.
به گفته وی در این منطقه مورد تعارض حدود
 ۶۰۰هکتار ذخیره گاه درختان شمشماد ،بلوط و
سایر درختان نادر از سوی منابع طبیعی احداث
شده است و سایر گونه های دیگر از جمله کاج نیز
از سوی منابع طبیعی کاشته شد و این نشان می
دهد که متولی هیچ اقدام احیایی نداشته و اراضی
جنگلی مال منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران
افزود -ساری  :البته متولی ادعا داشتن بنچاق
وقفی حدود  ۵۰۰ساله را دارد و این در حالیست
که جنگل های شمالی مربوط به حدود ۵۰
میلیون سال قبل است و صرفا قدمت نمی تواند
دلیل بر مالکیت باشد.
موسوی اظهارداشت  :در حال حاضر ما
دستیازی به این اراضی جنگلی را به متولی به
دلیل اهمیت گونه های موجود ندادیم و آنها
درخواست دریافت عرصه را از ما دارند و چندین
بار نیز خواهان قطع درختان در اختیار گذاشتن
عرصه هستند که از نظر ما وقف آنها دارای شائبه
است و ما انتظار بررسی مجدد را داریم.
وی اضافه کرد  :متولی موقوفه در درخواست
جدید خواهان اجاره این عرصه شد که این بار
نیز ما مخالفت کردیم و همچنان انتظار داریم که
باید با اعمال ماده  ۴۷۷این پرونده مورد رسیدگی
مجدد قرار گیرد.
وی یادآور شد  :تاکنون چندین بار دوره
ریاست سابق قوه قضاییه و حتی در دوره ریاست
آیت اهلل رییسی درخواست ماده  ۴۷۷را ارایه
کردیم که هر بار مورد پذیرش قرار نگرفته و به
ضرر منابع طبیعی تصمیم گیری شد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری
خاطرنشان کرد  :ما این درخواست را همچنان
ارایه می دهیم تا شاید مورد موافقت رییس قوه
قضاییه قرار گیرد و ایشان دستور ماده  ۴۷۷و
بررسی مجدد را صادر کند .

دانش آموزان استان بوشهر در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و
پرورش استان بوشهر:دانش آموزان استان بوشهر در
مسابقات کشوری خوش درخشیدند.
اسد حصیری در آئین تجلیل از دانش آموزان
مدالآور ،مربیان ،سرپرستان و مدیران موفق در
سی و ششمین دوره مسابقات ورزشی پسران و سی
امین دوره مسابقات ورزشی دختران مرحله قهرمانی
دانش آموزان کشور در سال تحصیلی  ۹۷-۹۸و
فعاالن کمپین سفیران سالمت ویژه کرونا و چهارمین
جشنواره سفیران سالمت در سال تحصیلی ۹۸-۹۹
با بیان اینکه موفقیتهای ورزش دانشآموزی استان
مرهون تالش و برنامههای متولیان این حوزه در
سنوات گذشته است ،اظهار کرد :در سال تحصیلی
 ۹۷-۹۸بیش از چهار هزار  ۵۰۰دانشآموز مدارس
عادی و سمپاد استان در  ۵۰رشته با هم رقابت کردند.
اسد حصیری با اشاره به اینکه مسابقات کشوری
در  ۲۶رشته به میزبانی  ۱۲استان برگزار شد ،عنوان
کرد ۲۰۴ :دانش آموز منتخب مسابقات استانی در ۲۰

رشته در قالب  ۱۲تیم پسر و  ۸تیم دختر با همراهی
 ۴۰نفر از کادر اجرایی به مسابقات کشوری اعزام شده
بودند.
وی با بیان اینکه استان بوشهر در سال تحصیلی
 ۹۸-۹۷موفق به کسب  ۶رتبه برتر کشوری در بخش
تیمی و  ۱۰رتبه برتر کشوری در رشتههای انفرادی
شده است ،ادامه داد :این آئین در سالهای گذشته
با شرکت دانش آموزان مدالآور ،مربیان ،سرپرستان،
مدیران موفق مسابقات ورزش و سفیران و مراقبین
نمونه سالمت به شیوه حضوری برگزار میشد ،که به
دلیل شرایط کرونایی این برنامه با تأخیر چند ماهه و
به شیوه ویدئو کنفرانس و با حضور تعداد اندکی از
مربیان و عوامل اجرایی برگزار شده است.
حصیری ترویج اخالق مداری را سرلوحهی
فعالیتهای این معاونت برشمرده و گفت :در مسابقات
ورزشی در مرحله کشوری در تابستان سال گذشته،
استان بوشهر در دو رشته تیم والیبال پسران در دوره
تحصیلی متوسطه دوم (دبیرستان سعادت بوشهر) و

تنیس روی میز پسران در دوره تحصیلی متوسطه اول
(دبیرستان شهید مصطفی خمینی بوشهر) موفق به
دریافت جام اخالق مسابقات کشوری شده است که
نشانهای از پرورش روحیه پهلوانی در بین دانش آموزان
ورزشکار هم استانی است.
معاون تربیت بدنی و سالمت با بیان اینکه
مسابقات دانش آموزی در مرحله کشوری با شعار
دانش آموز ورزشکار ،دوستدار محیط زیست برگزار
میشود ،افزود :رویکرد وزارت آموزش و پرورش و
فدراسیون ورزشهای دانش آموزی آشنایی دانش
آموزی با فرهنگ حفاظت و حراست از محیط زیست
در مسابقات ورزشی است که خوشبختانه  ۲تیم استان
در رشتههای تنیس روی میز پسران در دوره تحصیلی
متوسطه دوم (دبیرستان طالقانی دشتستان) و هندبال
دختران در دوره تحصیلی متوسطه اول (دبیرستان
غیردولتی فرزانگان شبانکاره) با اجرای فعالیت مؤثر
محیط زیستی در دوره برگزاری مسابقات کشوری،
موفق به دریافت تندیس برتر محیط زیستی شده اند.
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خبر کوتاه

عرضه دام زنده در  4نقطه به مناسبت
عید قربان در گرگان

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از عرضه
دام زنده در چهار نقطه گرگان به مناسبت عید قربان
خبر دادو.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
و امور بینالملل شهرداری گرگان ،موسیالرضا صفری
اظهار کرد :با توجه به نزدیک شدن عید سعید قربان
به منظور هماهنگی و رفاه حال شهروندان در عید
سعید قربان ،جلسهای با حضور مسئوالن و نمایندگان
مناطق و روابط عمومی شهرداری مرکز برگزار شد.وی
افزود :این جلسه با هدف تامین سالمت ،ارائه خدمات
و کنترل بهداشت ذبح دام و کاهش اثرات آلودگی
محیط زیست به خصوص با وجود بیماری کرونا برگزار
شد.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان تصریح
کرد  :مقرر شد عرضه دام در چهار مکان جرجان ۱۵
شرکت تعاونی دامداران ،جاده زنگیان جنب پل بعد
از جایگاه پمپ گاز ،محل بازار هفتگی واقع در ورودی
جاده سعد آباد و ضلع غرب میدان باهنر انجام پذیرد.
صفری گفت :عرضه دام زنده در سایر مناطق و نواحی
سطح شهر ممنوع است.

فارس بالغ بر  ٨درصد ارزش افزوده
کشاورزی کشور را تولید می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت :استان
فارس در تأمین امنیت غذایی کشور نقش ویژه ای داشته
و حدود  ۸درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را
تولید می کند .محمد مهدی قاسمی در شورای اقتصاد
مقاومتی بیان کرد ٨.٧ :درصد از ارزش افزوده بخش
کشاورزی کشور توسط استان فارس ایجاد میشود و این
استان  ٩درصد از امنیت غذایی کشور را تأمین میکند.
وی اضافه کرد :استان فارس در حوزه باغبانی با تولد ۳.۵
میلیون تن و جایگاه اول کشور در حوزه اراضی جنگلی را
دارد .او ادامه داد ١۵ :هزار هکتار گلخانه در کشور وجود
دارد و  ۴.۵درصد از اراضی گلخانهای کشور در استان
فارس است و امید است نسبت به اختصاص تسهیالت
ارزان قیمت به حوزه گلخانهها اقدام شود تا نیاز استان
که بالغ بر  ٣٧میلیارد تومان است برطرف گردد .قاسمی
افزود ٢٨ :درصد از اراضی استان فارس به آبیاری نوین
مجهز شده و طی سالیان اخیر فارس توانسته در این
حوزه جایگاه برتر کشور را داشته باشد .او ادامه داد :از جمله
طرحهایی که در بخش کشاورزی فارس در حال انجام است
میتوان به آبیاری نوین ،زه کشی ،احیا سفرههای زیر زمینی
و … اشاره کرد تا امکان توسعه فعالیتهای کشاورزی در
استان فارس فراهم گردد .وی ابراز امیدواری کرد با توجه به
اینکه استان فارس یکی از قطبهای کشاورزی در کشور
است از این رو انتظار میرود که نیاز استان فارس به تأمین
و تجهیز زیرساختهای الزم در راستای تأمین زیرساختها
فراهم گردد.

