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استاندار یزد در گفت و گو با«ایران»اعالم کرد

بارش متناوب برف و باران در مازندران

 23مورد سرمایه گذاری از  4کشور در یزد
زهره افشار

با نامگذاری ســـال  95به عنوان«اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»از ســـوی رهبر
معظم انقالب ،اســـتانداران تالش کردند با اســـتفاده از توان و امکانات اســـتانی
زمینه را برای بهبود شـــاخصهای اقتصـــاد مقاومتی فراهم کنند .دراین راســـتا،
اســـتان یزد موفق به کســـب رتبه چهارم شـــاخص توســـعه یافتگـــی و عملکرد
اقتصاد مقاومتی در کشـــور شده اســـت .به این بهانه گفت و گویی با سید محمد
میرمحمدی ،استاندار یزد انجام دادیم.

عکس :شبکه مجازی میبد ما

ëëاستان یزد توانسته رتبه چهارم اقتصاد
مقاومتـ ــی کشـ ــور را از آن خـ ــود کند ،در
دسـ ــتیابی به این مهم نقش چه بخشـ ــی
پررنگ بوده است؟
نقش اصلـ ــی برعهـ ــده صنعتگران
و کارآفرینان اسـ ــتان اسـ ــت ضمن اینکه
بانکها هـ ــم حمایت کردنـ ــد و در واقع
یک مدیریت جامع در استان کارها را به
پیش برد.
ëëاقدامهایـ ــی کـ ــه در حـ ــوزه اقتصـ ــاد
مقاومتی در استان یزد صورت گرفته چه
بوده است؟
در این راستا ستاد راهبردی و مدیریت
اقتصاد مقاومتی و کمیتههای تخصصی
مربوطه با حضور اعضـــای بخش دولتی
و  12عضـــو بخـــش غیـــر دولتی تشـــکیل
شـــده و تاکنـــون  13جلســـه و  35مصوبه
داشته و  95طرح مربوط به حوزه اقتصاد
مقاومتی تصویب شده است.
ëëچند طـ ــرح نیمه تمـ ــام در اسـ ــتان یزد
وجود دارد؟
 310طـ ــرح عمرانـ ــی نیمـ ــه تمـ ــام
داشـ ــتیم که  5مـ ــورد آن بـ ــه بخش غیر
دولتی واگـ ــذار و  10مورد نیـ ــز در مرحله

مذاکـ ــره بـ ــا متقاضیـ ــان بـ ــرای واگذاری
اسـ ــت .در همیـ ــن حـ ــال واحـ ــد «پکیج
ایساتیس» که تعطیل شده بود با اجرای
مصوبه کارگروه تسهیل با اشتغال 320
نفر راهاندازی شد.
ëëدر جـ ــذب سـ ــرمایه گـ ــذاری خارجـ ــی
موفقیتی حاصل شده است؟
در این مدت  23مورد سرمای ه گذاری
خارجـ ــی دربخـ ــش نیروگاههـ ــای انرژی
خورشـ ــیدی و طرحهای گردشـ ــگری در
اسـ ــتان انجـ ــام شـ ــده اسـ ــت .همچنین
فرصتهای سـ ــرمایه گذاری به دو زبان
فارسـ ــی و انگلیسـ ــی به صـ ــورت کتابچه
و لوح فشـ ــرده برای ارائـ ــه به متقاضیان
سرمایه گذاری تهیه و منتشر شده است.
ëëسـ ــرمای ه گـ ــذاران از کـ ــدام کشـ ــورها
بود هاند؟
کشورهای آلمان ،ایتالیا ،کره جنوبی
و فرانسه.
ëëچقدر تسـ ــهیالت بانکی بـ ــه واحدهای
مشکل دار اعطا شده است؟
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان به  226واحد تولیدی  198میلیارد
تومان تسهیالت داده شده ،درخواست 2

نیم نگاه

ëëاســـتاندار یزد :حدود  7هزار شـــغل جدید امسال در اســـتان با حفظ
شغلهای موجود ایجاد شده است.
 ëëدر کارگروه تســـهیل و رفع موانع تولید اســـتان به  226واحد تولیدی
 198میلیارد تومان تسهیالت داده شده است.
 ëëامسال  23مورد ســـرمایهگذاری خارجی از کشورهای آلمان ،ایتالیا،
کره جنوبی و فرانسه دربخش نیروگاههای انرژی خورشیدی وطرحهای
گردشگری صورت گرفته است.

هزار و  108واحد تولیدی ثبتنام کرده در
سامانه بهین یاب در این کارگروه بررسی
و یک هـ ــزار و  280واحـ ــد صنعتی برای
دریافت تسـ ــهیالت به بانکهای استان
معرفی شـ ــده ،بانکهای استان به طور
مسـ ــتقیم به  457واحـ ــد صنعتی مبلغ
 390میلیارد تومان تسهیالت ارائه کرده

و در مجموع در استان یزد به  683واحد
تولیـ ــدی و صنعتی مبلـ ــغ  588میلیارد
تومان تسهیالت پرداخت شده است.
ëëدیگـ ــر فعالیتهـ ــا بـ ــرای تحقـ ــق
سیاس ـ ـتهای اقتصاد مقاومتی چه بوده
است؟
صـ ــادرات غیرنفتی در اسـ ــتان بهبود

یافته وشـ ــاهد  764هزار تن صادرات کاال
از کمرگ اسـ ــتان بودهایم کـ ــه این مقدار
با رشـ ــد  9درصدی به لحاظ وزنی همراه
بوده است ،فعالیتها در حوزه مبارزه با
قاچاق کاال و ارز هم دوبرابر شـ ــده است.
صادرات از گمرک اسـ ــتان به کشـ ــورهای
ترکیـ ــه ،هلنـ ــد و هنـ ــد در  6ماه نخسـ ــت

امسـ ــال در مقایسـ ــه با مدت مشابه سال
قبل بـ ــه لحاظ وزنـ ــی و ارزشـ ــی افزایش
قابل توجهی داشـ ــته است .ایجاد شعبه
پژوهشـ ــگاه رویـ ــان ،منطقه ویـ ــژه علم و
فناوری ،مرکز فناوری کاشی و سرامیک و
مرکز شتاب دهی ،نوآوری و کارآفرینی در
استان از جمله فعالیتهای انجام شده
در حوزه توسعه یافتگی و علم و فناوری
بوده است.
ëëمیزان اشـ ــتغالزایی در این مدت چقدر
بوده است؟
امسـ ــال حـ ــدود  7هزار شـ ــغل جدید
ایجاد شده ،ضمن اینکه اشتغال موجود
نیز حفظ شـ ــد .از سوی دیگر ،در سال 94
نیـ ــز  10هزار شـ ــغل ایجاد شـ ــد ولی نرخ
بیـ ــکاری که در تابسـ ــتان  94معادل 11.8
درصـ ــد بود در سـ ــال  95تغییر نداشـ ــته
است.
ëëگردشـ ــگری از ظرفیتهای یزد به شمار
م ـ ـیرود در ایـ ــن بخش چه رویکـ ــردی در
پیش گرفته شده است؟
از راهاندازی اقامتگاههای بوم گردی
حمایـــت شـــده و برای اخذ تســـهیالت
بانکی معرفی شدهاند .همچنین بیش
از یـــک هزار تخـــت اقامتی بـــوم گردی
از ســـال  94تاکنون ایجاد شـــده ،بخش
خصوصـــی در  84پـــروژه گردشـــگری
با ســـرمایه گـــذاری  58میلیـــارد تومان
مشـــارکت کـــرده و حضور گردشـــگران
خارجی که در ســـال  91معادل  12هزار
نفـــر بود در ســـال  94بـــه  65هـــزار نفر
رسیده است.

این قشر از جامعه نیاز به حمایت همه جانبه مسئوالن دارند

نگاهی به مشکالت زنان عشایر خوزستان
عکس :علیرضا معتمدی

هوشـــنگ فرجی -زنان بختیاری ساکن
در مناطق کوهســـتانی شمال خوزستان
که  48درصد جمعیت عشایری استان
را تشـــکیل میدهنـــد ،نقـــش مهمی در
بـــه حرکـــت درآوردن چرخـــه اقتصـــاد
منطقـــه برعهـــده دارند .آنـــان در انجام
فعالیتهـــای دامپـــروری و کشـــاورزی،
دباغی ،نخ ریسی ،رنگرزی ،قالی و گلیم
بافـــی و صنایع دســـتی نهایـــت دقت را
دارنـــد .زندگی مردان بختیـــاری ،وامدار
فداکاری و سختکوشـــی زنان اســـت .هر
ل تر باشـــند؛ خانـــوار از رفاه
چه زنان فعا 
بیشتری برخوردار است.
«ëëمســـئوالن حمایتهای خود را از
زنان عشایر دریغ نکنند
ی ســـودابه اســـدی» از همین
«بـــی ب 
زنان اســـت کـــه  6فرزند پســـر و  2دختر
دارد .او که به دلیل مشکالت و تنگناهای
اقتصادی مجبور شده زندگی عشایری را
رها کند و در منطقه «شـــوکل حاجیوند»
اندیکا روستانشین شود ،به همراه «ناهید
بادستان» دختر دیپلمهاش هنرمندانه
زیباترین نقشهـــا را روی قالی ،قالیچه،
جاجیم و گبه میزند .چوغای او در تمام
مناطق بختیاری نشین معروف است.
وی میگویـــد :با بافتن قالی و چوغا و
دیگرصنایعموردنیازعشایروعرضهآنها
و همیـــن طور دامداری در کنار همســـرم
توانستهام  4فرزندم را وارد دانشگاه کنم،

اما متأســـفانه بهدلیل نبود کار در اندیکا
هر کدام برای تأمین معیشـــت خانواده
به یک شـــهر رفتهاند .متأسفانه به دلیل
کمرنگ شدن زندگی کوچ نشینی بافت
تعـــدادی از محصـــوالت ســـنتی ماننـــد
خورجین ،شـــله ،وریس ،جاجیم و موج
که از نیازهـــای واقعی زندگی عشـــایری
بود متوقف شده و در حال حاضر تنها به
بافت چوغـــا و قالی اکتفا میکنیم .همه
زنان عشـــایر نقش مهمی در تولید مواد
لبنی و صنایع دستی کشور دارند و انتظار
داریم مســـئوالن مربوطـــه حمایتهای
خود را در جهت رفاه و پرداخت وامهای
کم بهره برای تولیدات بیشـــتر از ما زنان
دریغنکنند.
ëëمتأســـفانه برخـــی مســـئوالن فقط
حرف میزنند
«ســـروناز عیدیوندی»  45ساله یکی
دیگـــر از زنـــان بختیـــاری کـــه از کودکـــی
ازطریق بافت و فـــروش قالی ،قالیچه و
چوغا نقش اصلی تأمین مخارج خانواده
را به عهده دارد ،میگوید :از  12سالگی که
به خانه شـــوهرم آمدهام در کنارش کار و
تالش میکنم .شـــوهرم  80ساله است و
 8فرزند داریم و در حال حاضر تنها نان
آور خانواده هســـتم .محصوالت ســـنتی
زنان عشایر بهدلیل گران بودن مواد اولیه
مشـــتریهای خاص خود را دارد و شاید
یک ماه طول بکشد تا بتوانیم یک چوغا را

به فروش برسانیم و در حال حاضر دهها
قالی و قالیچه به دلیل نبود مشتری روی
دستم مانده است .عیدیوندی در پاسخ به
این سـ ــؤال که چرا از طریق نمایشگاههای
عرضه صنایع دسـ ــتی عشایر محصوالت
خود را عرضه نمیکند ،میافزاید :برخی
مسئوالن تعاونیهای عشایری متأسفانه
فقط حرف میزنند گاهی چند تا خبرنگار
با خـ ــود میآورند و از کارهـ ــای ما عکس و
فیلم میگیرنـ ــد و با ما صحبت میکنند و
بعد هم میروند و پشـ ــت سرشـ ــان را هم
نگاهنمیکنند.
ëëحمایـــت از دســـتاوردهای زنـــان
عشایری
«ســـیاوش رســـتمی بابـــادی» رئیس
شـــورای یک ســـازمان مردم نهـــاد با نام
«شـــورای معیشـــت عشـــایر کـــوچ رو»

کـــه زیرنظـــر ســـازمان جهانـــی و مـــردم
نهاد «سنســـتا» در حوزه محیط زیســـت
و معیشـــت کشـــورهای آفریقایـــی و
آســـیایی فعالیت میکنـــد ،درخصوص
فعالیتهـــای ایـــن ســـازمان در منطقه
عشـــایر بختیـــاری ،میگویـــد :بخشـــی
از حمایتهـــای ایـــن ســـازمان عـــاوه
برمحافظـــت از محیط زیســـت عشـــایر
رســـیدگی و حمایت از دستاوردهای زنان
عشایری است .برای اینکه صنایع دستی
دربین زنان بختیاری به فراموشی سپرده
نشـــود مبالغی را بهعنـــوان بالعوض در
اختیـــار برخی از دختران و زنان گذاشـــته
ایم ،اما در مورد عرضه این صنایع وظیفه
نهادهای دولتی مرتبط با عشایر است که
از طریق تعاونیهای عشـــایری کاالهای
آنان را وارد بازار فروش کنند.

گزارش
مصور

عکس :حسین ترابی
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تاالب زریبار مریوان
کردستان جزو
اکوسیستمهای
ارزشمند سرزمین
ایران است که هرسال
پذیرای تعداد زیادی
از گونههای پرندگان
مهاجر و بومی است
و بیشتر بهعنوان
زیستگاه موقت
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پرندگان مهاجر استفاده
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ëëحمایـــت از عشـــایر در قالـــب بیمه
سالمت
«علیرحـــم کریمـــی» مدیـــرکل
توگو
امورعشایر خوزســـتان هم در گف 
با «ایـــران» با اعالم ایـــن مطلب که در
جهت افزایش مهارتهای سنتی زنان
عشایراســـتان با قراردادی که با سازمان
فنی وحرفهای منعقد شـــده مشـــاغل
دیرینه و ســـنتی از جمله صنایع دستی
و تولیـــدات لبنی به صـــورت علمی به
زنان عشـــایر آموزش داده خواهد شد تا
از این طریق با افزایـــش درآمد بتوانند
راحتتر کاالهای خود را به بازار عرضه
کننـــد ،میافزایـــد :در حـــال حاضر 98
درصـــد از جمعیت  23هـــزار خانواری
عشـــایر خوزســـتان تحت پوشش بیمه
ســـامت قـــرار گرفتهاند که بـــه هنگام
بیماری ،کهولت ســـن و از کارافتادگی از
آنان حمایت خواهد شـــد و تاکنون نیز
به  48درصد ازسرپرســـتان خانوارهای
عشـــایری وامهای ناچیزی برای کمک
به معیشـــت خانواده هایشان پرداخت
شده ،اما باید در این حوزه بیشتر تالش
کنیم.
ëëفعالیت اقتصادی زنان عشایری در
جامعه دیده نمیشود
«پروانه سلحشـــوری» نماینده مردم
تهـــران و عضـــو فراکســـیون بانـــوان در
توگو
مجلس شورای اســـامی نیز در گف 

با «ایـــران» در خصوص نقش اقتصادی
زنـــان روســـتایی و عشـــایری در جامعه،
میگوید :زنان روستایی و عشایری قشری
زحمتکـــش ،تولیدگر و بیادعا هســـتند.
نقش زنان روستایی و عشایری در خانواده
یک نقش کلیدی و محوری است .نقش
زنان عشـــایری در امـــور مختلف خانواده
از نقش زنان روســـتایی سنگینتر و نقش
زنـــان روســـتایی از نقـــش زنان شـــهری
به مراتب ســـنگینتر اســـت .ایـــن بدان
معناســـت که امکانات زنان عشـــایری از
امکانات زنان روســـتایی به مراتب کمتر
و نیز امکانات زنان روســـتایی از امکانات
زنان شهری کمتر است.
وی میافزایـــد :بـــدون اغـــراق ،قوام
و دوام زندگی روســـتایی و بویـــژه زندگی
عشـــایری مدیون و مرهون زن است زیرا
مشـــارکت اقتصادی زن از عوامل بنیانی
در حفـــظ جامعه روســـتایی و عشـــایری
است .متأسفانه فعالیت اقتصادی زنان
روســـتایی و عشـــایری در جامعـــه ما آن
گونه که شایســـته اســـت ،دیده نمیشود
و انعـــکاس نمییابد .نقـــش اقتصادی
زنـــان در جوامـــع روســـتایی و عشـــایری
مـــا از نظر کمـــی و کیفی کمتـــر از مردان
نیســـت .زنـــان عشـــایری و روســـتایی با
وجود محدودیتهـــای فراوان ،خود باید
تأمینکننده نیازهای معیشـــتی مختلف
خانوادههایخویشباشند.

با تقویـــت جریانات شـــمالی و عبـــور مـــوج ناپایدار،
گوناگون
بارش برف و باران در مازندران آغاز می شود«.احمد
اســـدی» ،معـــاون توســـعه و پیشبینی هواشناســـی
مازنـــدران بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فردا(چهارشـــنبه) از
ناپایـــداری هـــوای مازندران کاســـته میشـــود ،افزود:
روزهای پنجشـــنبه و جمعه با عبور دوباره یک ســـامانه بارشـــی دیگر ،عالوه بر
تقویت جریانات شمالی با عبور موج تراز میانی انتظار داریم شاهد بارش باران و
برف در ارتفاعات استان باشیم .وی با اعالم اینکه طی این مدت با روند کاهشی
دمای هوای مازندران روبهرو میشویم ،بیان کرد :دمای هوای استان تا پایان این
هفته ســـرد خواهد بود .همچنین با عبور این سامانه سرد و بارشی شاهد وزش
باد شـــدید در برخی مناطق هستیم .دریای مازندران امروز نسبتاً مواج و از فردا
بهصورت مواج و طوفانی پیشبینی میشود.

اختصاص اعتبار برای سامانه های نوین آبیاری البرز

دولت در جریان ســـفر رئیس جمهوری به استان البرز  54میلیارد
و  500میلیـــون ریـــال اعتبـــار بـــرای تجهیـــز اراضی کشـــاورزی به
ســـامانههای نویـــن آبیاری این اســـتان اختصـــاص داد .به گزارش
ایرنا« ،سید محمد موسوی» ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
البرز درنشســـت شـــورای حفاظت از منابع آبی اســـتان ،افزود :این
تخصیص به حســـاب بانک عامل واریز شـــده که نشان از اهمیت
موضوع برای دولت دارد .طی  10ســـال تمام اراضی اســـتان به این
ســـامانه مجهز میشود و اصالح الگوی کشـــت و اجرای طرحهای
آموزشی استفاده از روشهای نوین نیز برای کشاورزان مورد توجه
قـــرار گرفته اســـت .در  5محصول اساســـی پنبه ،کلـــزا ،گندم ،جو و
ذرت علوفـــهای تالشهایی بـــرای اصالح آبیاری انجام شـــده و با
ایجاد «تشـــکلهای آب بران» درصدد بهبود هرچه بیشتر سامانه
کشاورزیهستیم.

افزایش قیمت گوجه فرنگی در مزارع استان بوشهر

بوشـــهر  -خبرنگار «ایـــران» /قیمت گوجه فرنگی در مزارع اســـتان بوشـــهر
افزایـــش مییابد« .شـــیرعلی بهـــادری» ،مدیر جهاد کشـــاورزی شهرســـتان
دشـــتی اظهار داشت :تعطیلی چند روزه بازارهای بزرگ کشور و بدی شرایط
آب وهوایـــی موجب شـــده بود که ارســـال محصول به بازارهای بزرگ کشـــور
بســـختی انجام شـــود و انتظارمی رود در روزهای آینده شاهد افزایش قیمت
گوجه فرنگی در مزارع اســـتان بوشـــهر باشـــیم .با پیگیریهای انجام شده با
مدیریت جهاد کشـــاورزی سایر شهرستانها و نمایندگان کشـــاورزان ،انتظار
مـــیرود برداشـــت محصول بـــا برنامهریـــزی بهتری انجـــام و کاهش قیمت
فعلی جبران شـــود.بهادری یادآورشد :کشاورزان باید با نمایندگیهای جهاد
کشـــاورزی هماهنگی بیشـــتری داشـــته باشـــند تا قیمت محصول به شرایط
عادالنه آن برگردد.

کشف آثاری از دوران پیش از تاریخ واسالمی
در خراسان جنوبی

بیرجند – خبرنگار «ایران»  /با بررســـی باســـتان شـــناختی بخش
«نیمبلـــوک» قائنات خراســـان جنوبـــی ،ابنیه تاریخی ،مســـاجد،
ســـازههای آبی ،حمـــام ،پل و ...متعلق بـــه دوران پیش از تاریخ و
اسالمی کشف شد« .بهرام عنانی» سرپرست طرح بررسی باستان
شـــناختی بخش نیمبلوک قائنـــات با بیان این مطلـــب افزود :در
بخش میدانی  103اثر جدید شناســـایی شد و تعداد کل آثارکشف
شـــده از این بخش به  123اثر رســـید .مطالعات اولیـــه این آثار از
دوران پیش از تاریخ بویژه پارینه سنگی میانی ،کالکولیتیک و برنز،
تاریخی ،اســـامی اولیه ،میانی و متأخر ســـکونت در این منطقه را
تأیید میکند.

بیابان زدایی برای مقابله با گرد و غبار در خوزستان

حدود  3هزار و  600هکتار در مناطق مختلف خوزســـتان از ســـال گذشـــته به
منظور مقابله با پدیده ریزگردها نهالکاری صورت گرفته و این طرح همچنان
ادامه خواهد داشـــت .به گزارش ایرنا ،غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان
در حاشـــیه بازدید از طرح نهالکاری شمال شرق اهواز بیان کرد :نهالکاری در
این منطقه بهمنظور مقابله با ریزگردها در مســـاحت  350هکتار انجام شده
اســـت .همچنین در بحث تثبیت شـــنهای روان نیز با کمـــک وزارت نفت و
اجرای قرارگاه خاتم االنبیا(ص) حدود  14هزار هکتار در این زمینه کار شـــده
است.

شیراز صاحب دومین آرامستان بزرگ کشور شد
تک خبر

تأکید برتسریع در تکمیل خط انتقال گاز
دامغان به مازندران

ساری -خبرنگار «ایران» /خســـارت بحران برف در مازندران 940 ،میلیارد تومان اعالم
شد« .ربیع فالح جلودار» استاندار مازندران در دیداربا«محمود واعظی» وزیر ارتباطات
و وزیرمعین اقتصاد مقاومتی گزارشـــی در مورد خســـارات بحـــران برف به محصوالت
کشـــاورزی مازندران ارائه کرد .در این نشســـت واعظی خواســـتار ســـاماندهی وضعیت
کشـــاورزان خسارت دیده دربحران برف شد و گفت :باید تالش شود تا بیمه محصوالت
کشاورزی کارایی الزم را داشته باشد تا کشاورزان با آرامش محصوالت خود را بیمه کنند
و در حوادث از مزایای بیمه بهرهمند شـــوند .وی قول داد تا در زمینه پرداخت بخشی از
خسارت کشاورزان از همه ظرفیتها ،استفاده و پیگیری کند .مردم باید در جریان تالش
مسئوالن قرار گیرند و بدانند که مسئوالن حامی و پشتیبان آنان در همه مسائل هستند.
وزیر معین اقتصاد مقاومتی مازندران بر تحقق 55طرح مشخص شده در حوزه اقتصاد
مقاومتی مازندران تأکید کرد و افزود :مازندران با این ظرفیتها باید سرآمد استانهای
دیگر باشد .استاندار مازندران نیز در این نشست به افت فشار گاز در چند شهر استان در
این بحران اشاره کرد و اظهار داشت :مازندران در انتهای خط انتقال گاز قرار دارد و تنها
راه برون رفت از این مشـــکل تکمیل سریع ترخط انتقال گاز دامغان به مازندران است
که امیدواریم در این زمینه تسریع شود .این مسئول به ارائه تسهیالت رونق تولید اشاره
کرد و گفت 720 :طرح تولیدی از تسهیالت بسته رونق تولید تاکنون بهر ه مند شدند که
مازندران در این زمینه رتبه برتر کشور را بهدست آورده است .بیش از  300میلیارد تومان
در این حوزه تسهیالت پرداخت شده و  201طرح در حوزه صنعت و  519طرح در حوزه
کشاورزی نیز از این تسهیالت بهرهمند شدند.

گروه ایران زمین  /دومین آرامســـتان بزرگ کشـــور با فضایی بیش
از  ۴۶۶هکتار با عنوان«بهشـــت احمدی» در شـــیراز افتتاح شـــد.
«علیرضـــا پـــاک فطرت» شـــهردار شـــیراز در مراســـم افتتاح این
آرامســـتان ،میزان ســـرمایه گذاری اولیه فقط برای خود آرامستان
را یـــک هزار میلیـــارد ریال اعـــام کردکـــه تمامی امکانـــات را در
خود جای داده اســـت .مراکز ثبت احوال ،پزشـــکی قانونی ،نیروی
انتظامی و تمامی دستگاه های الزم برای امکان دفن در آرامستان
بهشت احمدی حضور دارند.

هند و پاکستان خریدار انار یزد

 70درصـــد انار اســـتان یزد بـــه خارج از اســـتان و مرزهـــای بینالمللی صادر
میشود« .سیدجمال ســـجادیپور» ،رئیس ســـازمان جهاد کشاورزی استان
یزد اظهارداشت :این محصول به صورت «اناردانه» خشک به خارج از کشور
صادر میشود .عمده مشتریان این محصول کشورهای هند و پاکستان هستند
که برای تهیه ادویه از آن استفاده میکنند.
وی میـــزان صادرات انار را حـــدود  70درصد از حجم تولیـــد این محصول از
باغهای اســـتان اعالم کرد و افزود :بخشـــی از انار تولیدی در استان به صورت
کنســـانتره انار مرغوب و ســـاندیس آب انار فـــرآوری و بیـــشاز  10نوع آن به
بازارهای جهانی عرضه میشود.

