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خسارت سیالب به  1675خانه در  16استان

گوناگون

 3نفر بر اثر بارشها و سیالبهای اخیر ،جان خود را از دست دادند

عکس :سایت خبروان

بر اثر بارشها و جاری شدن سیالبهای
اخیر در  16اســتان 3 ،نفر از هموطنانمان
جــان خود را از دســت دادنــد و به یکهزار
و  675واحد مســکونی نیز خســارت وارد
شد.
«اســماعیل نجــار» ،معــاون وزیــر و
رئیــس ســازمان مدیریــت بحران کشــور
توگــو بــا ایرنــا در ایــن خصــوص
در گف 
اظهار داشــت 2 :نفــر از مــردم در گردنــه
«خان» در بانه بر اثر ســقوط بهمن و یک
نفر در شهرســتان خاش بــه دلیل ریزش
آوار واحد مســکونی ،دچار حادثه شــده و
جان باختنــد .عالوه براین ،جاری شــدن
ســیالب به یکهزار و  675واحد مسکونی
خســارت زد کــه این تخریب شــامل 168
واحد مســکونی بــاالی  60درصــد و 530
واحد نیز زیر  60درصد خســارت است .با
اقدامهای انجام شــده و حضور نیروهای
امدادی به خســارت دیــدگان کمکهای
الزم ارائه شــده و به یکهــزار و  186خانوار
آســیب دیــده اســکان داده شــده اســت.
بنیاد مسکن درحال شناسایی واحدهای
تخریبــی اســت و هــال احمــر نیــز در
خصوص ارائه اســکان موقت کمکهای
الزم را به افراد آسیب دیده ارائه میدهد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
اظهار داشــت 13 :شهرســتان سیستان و
بلوچســتان هم از دوشــنبه هفته گذشته
درگیر بارشهای شدید باران و برف بوده
کــه ایــن موضوع منجــر به وقوع ســیالب
شــد.هر چند بارش بــاران در این اســتان
مشــکل کم آبــی را برطرف خواهــد کرد،
اما ایــن موضــوع خســاراتی را وارد آورده
اســت .میانگین بارش باران در سیســتان
و بلوچســتان ســاالنه  105میلیمتر است
که خوشــبختانه طی چند روز گذشته این
میزان به  53.5میلیمتر رسیده است.
ëëتعطیلیمدارس
از طرفــی ،بــه علــت بــارش
بــرف ،یخبنــدان و لغزندگــی ســطح
معابرعمومــی ،مــدارس برخــی مناطق
در اســتانهای کرمانشــاه ،ایالم ،همدان،
کرمان ،اردبیل و لرســتان دیروز یکشــنبه
تعطیــل بــود .مــدارس نوبــت صبــح
شــهرهای اهواز ،کارون و بــاوی هم دیروز
برای دومین روز متوالی براساس تصمیم
ســتاد بحران خوزستان به دلیل ضرورت

پاکســازی مــدارس از گرد وغبــار تعطیل
اعالم شد.
«علی حسین حســین زاده» ،معاون
سیاســی اجتماعــی اســتاندار خوزســتان
گفــت :با توجــه به شــدت طوفان جمعه
گذشــته  ،دســتگاههای اجرایی همچنان
در حالــت آمــاده بــاش بــه ســر میبرند
تــا زمانــی که شــرایط ایــن شهرســتانها
بــه حالــت عــادی بازگــردد .وی دربــاره
وضعیت آب و برق اهواز ،اظهار داشــت:
گــرد و خاک شــدید باعــث اختــال در 9
پســت اصلی و قطع برق اهواز از ســاعت
 5صبح روز شــنبه گذشــته شــده بــود که
ایــن قطعــی به طور وســیع تا ســاعت 16
عصــر همــان روز ادامه داشــت؛ البته هر
کــدام از پســتهای برق پس از شســت و
شــو بتدریج وارد مدار شدند .به تبع قطع
برق ،تصفیه خانههای اصلی آب اهواز
نیز دچار مشکل شدند که باعث قطع آب
نیز شــده بود .تصفیه خانههــا اکنون وارد
مدار شده ،اما بدلیل قطعی طوالنی آب،
تا بازگشــت به شــرایط عادی کمی زمان
الزم است.
ëëنجاتخودروهایماندهدرکوالک
«مهــدی مهــرور» مدیــرکل مدیریت
بحران اســتانداری البرز نیز اعالم کرد :به
دنبــال بارش ســنگین بــرف و کــوالک در
ارتفاعات جاده کرج  -چالوس ،تعدادی
از خودروهــای عبــوری در مســیر مانــده
بودند که با تالش نیروهای امدادی استان
نجات یافته و با پاکســازی جاده به مســیر
خود برای خروج از این جاده ادامه دادند.
 ëëخســارت بارندگــی و ســیالب
درسیستانوبلوچستان
«رضا نجفی» ،رئیس سازمان جهاد
کشاورزی سیســتان و بلوچســتان گفت:
بارندگیهای هفته گذشــته  7هزار و 400
میلیــارد ریــال ( 740میلیــارد تومان) به
بخــش کشــاورزی این اســتان خســارت
وارد کرده اســت .بر اثر جریان سیالب به
5هزار هکتار از مزارع زراعی 500 ،هکتار
از باغها و  350واحد جایگاه دام خسارت
وارد شــده اســت«.نبی بخش داوودی»
فرماندارایرانشهرنیزگفت:بارندگیهای
چنــد روز گذشــته  400میلیــارد ریــال به
بخشهــای کشــاورزی ،مســکونی ،برق،
راه و خدمــات شــهری ایــن شهرســتان

بازدید هیأت بلندپایه کشوری از مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان

برش

«محمــد شــریعتمداری» ،معــاون اجرایــی رئیــس جمهوری« ،حســین فریــدون» ،دســتیار ویژه
رئیس جمهوری« ،علیرضا تابش» ،رئیس بنیاد مســکن و شــماری دیگر از مســئوالن کشــوری دیروز
یکشــنبه از مناطق ســیلزده جنوب سیســتان و بلوچســتان بازدید کردنــد .این هیأت بلنــد پایه پس از
استقبال رسمی از سوی استاندار و جمعی از مسئوالن سیستان و بلوچستان در فرودگاه کنارک ،راهی
ت وگو با مردم و
مناطق سیلزده این شهرستان در جنوبیترین نقطه استان شده و پس از بازدید و گف 
سیلزدگان ،به نیکشهر بهعنوان پربارانترین شهرستان جنوبی استان درهفته گذشته ،عزیمت کردند.
بررسی میزان خسارتهای وارده سیالب جنوب سیستان و بلوچستان و دلجویی از سیلزدگان از جمله
اهداف سفر این هیأت بلند پایه به این استان بود؛ پیش از این نیز دبیرکل جمعیت هالل احمر ،رئیس
ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر ،معاون بازســازی مسکن بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
معــاون برنامهریــزی وزیر راه و شهرســازی و معــاون امور روســتایی وزارت راه و شهرســازی از مناطق
سیلزده جنوب استان بازدید کردند.

خســارت وارد کرده است .این بارندگیها
به بیش از  500مورد اماکن مسکونی هم
خسارت وارد کرده 26 ،رشته قنات آسیب
دیــده و  50هکتار از زمینهای کشــاورزی
ایرانشهر هم از بین رفته است«.هوشنگ
بامــری» ،فرماندار دلــگان نیز گفت :این
بارندگــی و ســیالب موجــب تخریــب و
آسیب به بیش از  ۵۰۰خانه در روستاها و
بخش مرکزی این شهرستان شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت به
راههای ارتباطی این شهرستان وارد شده،
بیــان کرد :راههای دلــگان به جلگه «چاه
هاشــم» بــه دلیل بــروز خســارت و ایمن
نبودن جاده هنوز بازگشــایی نشده است.

در زمینــه کشــاورزی نیز خســارت نســبتاً
زیادی به کشــاورزان این شهرســتان وارد
شده است.
«حمیرا ریگــی» ،فرمانــدار قصرقند
هــم گفت :بارندگیهای اخیر خســارات
زیادی به سدها و پلهای این شهرستان
از جمله پل «حمیری» وارد کرده اســت.
ریگــی خســارت وارده به این شهرســتان
را  150میلیارد ریــال (۱۵میلیارد تومان)
برآورد کرد.
ëëواگــذاری زمین رایگان به روســتاییان
سیلزده
«عزیزاهلل مهدیان» ،معاون بازسازی
و مسکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب

اســامی کشــور نیــز گفت :بنیاد مســکن
برای جبران خسارتهای سیل در جنوب
سیســتان و بلوچســتان آمــاده واگــذاری
زمیــن رایــگان در مناطــق مناســب بــه
روســتاییان ســیلزده اســت .مهدیــان در
حاشیه بازدید از روستای سیلزده «بقالو»
از توابــع بخــش «زرآبــاد» شهرســتان
کنــارک اظهــار داشــت :به دلیــل حجم
زیــاد بارندگیهــای اخیــر در سیســتان
و بلوچســتان بســیاری از واحدهــای
مسکونی در روستاها آسیب دیده است.
برای بازســازی واحدهای روســتایی 200
میلیون ریال تســهیالت قرضالحسنه و
 50میلیــون ریال کمک بالعــوض برای

واحدهــای ســاختی در نظر گرفته شــده
است.
ëëزیــان  16میلیــارد تومانــی بــاران
به سیریک
«میرمرســل ایــزدی پــور» ،فرمانــدار
ســیریک در هرمــزگان هــم گفــت :بــر اثر
بارندگیهــای هفتــه گذشــته 16 ،میلیــارد
تومــان خســارت بــه بخشهــای راه،
کشاورزی ،مخابرات ،برق ،آب و فاضالب
روســتایی ،شــیالت ،بهداشــت ،مســکن
روســتایی و شــهری ســیریک وارده شــده
است.
ëëتأمینبرق 4روستایجاسکباژنراتور
«محمــد احمــدی» ،فرمانــدار
جاســک هرمــزگان هــم اظهــار داشــت:
طبــق برآوردهــای اولیه خســارت ســیل و
آبگرفتگــی در این شهرســتان بیــش از 20
میلیــارد تومان اســت .بر اثر ســیل ،برق 4
روستای جاسک با یکهزار نفر جمعیت از
سهشــنبه هفته گذشته قطع است و اکنون
برق این روستاها با ژنراتور تأمین میشود.
وی بــا بیــان اینکــه این  4روســتا در شــرق
شهرســتان جاســک در بخــش «لیردف»
واقع شــده ،اظهار داشــت :شــبکه برق در
ایــن منطقه به علت باتالقــی بودن زمین
و افتــادن تیرهای بــرق تاکنــون راهاندازی
نشده است.
ëëورودسامانهبارشیجدیدبهکشورازفردا
سازمان هواشناســی از ورود سامانه
بارشی دیگری از فردا سهشنبه از سمت
شــمالغرب وغرب کشــور خبــر داد .به
گزارش این سازمان ،این سامانه بارشی
موجب ابرناکی ،بارش باران و برف در
نواحی شــمال غرب ،غرب ،دامنههای
زاگــرس مرکزی و جنوبــی و دامنههای
البــرز مرکــزی میشــود .از بعــداز ظهر
ایــن روز(سهشــنبه) بــا نفــوذ جریانات
شــمالی روی دریای خــزر ،افزایش ابر،
بــارش بــاران و مه آلودگی در ســواحل
غربی دریای خزر پیشبینی میشــود.
براســاس پیشبینیهای این سازمان،
امروز دوشــنبه نیز ســواحل غربی خزر
بــارش پراکنــده خواهــد داشــت و در
ســایر مناطق کشور جو نســبتاً پایداری
حاکم خواهد بــود .بخشهای مرکزی
و شــرقی خلیج فارس هــم در این روز
مواج است.

طرح ساماندهی جاذبههای گردشگری هرمزگان درانتظار تأمین اعتبار
بندرعبــاس  -کلثــوم ســلطانی /طــرح جامــع
ســاماندهی جاذبههــای فــراوان طبیعــی و
گردشگری هرمزگان که درسال  86تدوین شده،
برای بازنگری نیازمند اعتبار است.
«محســن ضیایی» مدیــرکل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی هرمزگان دراین باره
اظهار داشــت :در حــال حاضر طرح  12روســتای
هدف گردشــگری و  17منطقه نمونه گردشــگری
در اســتان تدوین شــده و اعتبارات امســال عالوه
بر این روســتاها و مناطق گردشــگری در روستاها
و نقاط دیگر نیز هزینه میشود.
ضیایــی بــا بیــان اینکــه امســال  15طــرح در

حــوزه گردشــگری عالوه بــر تکمیل طــرح آبگرم
«تدروئیــه» و «آبنمــان» رودان در هرمــزگان
پیشبینــی شــده ،افــزود :تقویــت منطقــه نمونه
گردشــگری ،ایجــاد زیــر ســاختهای الزم بــرای
روســتاهای هــدف و مناطــق گردشــگری ،فعــال
کردن بخش خصوصی در طرحهای گردشــگری
و واگــذاری مدیریــت مجتمعهای گردشــگری به
بخــش خصوصــی از مهمتریــن اهــداف میــراث
فرهنگی و گردشگری این استان است.
وی خاطرنشــان کــرد :فعــال کــردن بخــش
خصوصی در بحث مربوط به دفاتر گردشــگری،
اطالعرســانی در ســطح اســتان و معرفــی

گزارش
مصور

جاذبههای گردشــگری و تاریخی اســتان در کشور
از طریق شرکت در نمایشــگاههای بینالمللی یا
داخلی یا حتی برپایی همایشهای فرصتهای
ســرمایهگذاری وگردشــگری در اســتان بــرای
شناســایی ظرفیتهــای اســتان از دیگــر اقدامها
و اهــداف میــراث هرمزگان در خصــوص تقویت
و جــذب بیشــتر گردشــگر اســت.مدیرکل میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع دســتی هرمزگان
بــا اشــاره بــه گردشــگری ســاحلی و دریایــی و
تفکیــک ایــن دو مقولــه در تعریــف و ماهیــت،
گفــت :گردشــگری ســاحلی همــان گشــت وگذار
ســاحلی و تفریحات مختلفی مانند جت اســکی

و حمــام آفتــاب اســت .در حالــی که گردشــگری
دریایی شــامل ســفر با کشــتی بــه اعمــاق دریا یا
گســتره وســیعتر از جاذبههــا در فاصله بیشــتر از
دو مایل ســاحل اســت که هرمزگان نیز در هر دو
بخش دارای ظرفیت زیادی برای سرمایهگذاری
اســت که بــا حمایت بخش خصوصــی این مهم
را میتــوان انجــام داد.وی یاد آور شــد :هرمزگان
به دلیل همســایگی با دو کشــور ســاحلی حاشــیه
خلیــج فارس و بهرهمندی از  14جزیره و  2هزارو
 238کیلومتــر نــوار ســاحلی ،اصلیترین منطقه
گردشــگری دریایی و مقصد گردشگری مسافران
خارجی است ،به گونهای که در چند سال گذشته

روز برفی کرمانشاه

editorial@iran-newspaper.com

این اســتان به باشــگاه میلیونی گردشــگری ایران
پیوســته و دارای موقعیتهــای خوبــی در زمینــه
گردشــگری دریایــی اســت کــه بایــد بــا اســتفاده
از ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی از تمامــی
ظرفیتهای موجود استفاده شود.
ضیایــی با اشــاره بــه چشــمانداز  1404افزود:
دســتیابی به رقم جذب  20میلیون نفر گردشــگر
خارجی تا ســال  1404هدفگذاری شده که سهم
هرمــزگان در حــدود  5میلیــون و  200هــزار نفــر
گردشــگر خارجی اســت که باید برای رســیدن به
افــق  1404تمامــی زیر ســاختها و امکانات الزم
فراهم شود.

میراث
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رئیس جمهوری به خراسان جنوبی
سفر میکند

گروه ایران زمین /دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری
به منظور افتتاح  3طرح ملی ،بررسی عملکرد دستگاهها
و اجرای خدمات دولت در سفر گذشته ،هفته آخر بهمن
ماه میهمان مردم خراسان جنوبی خواهد بود.
«سید علی اکبر پرویزی» ،استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت :در این خصوص
بانکهایی که طرحهای ســنگینی دارند و نیازمند حمایت هســتند اعالم کنند تا
در جلســهای مشکالتشــان با حضــور رئیس جمهــوری و معاونان پیگیری شــود.
همچنین در حال پیگیری  3طرح هســتیم که در ســفر رئیس جمهوری به استان
عملیات اجرایی آن آغاز میشود.

هزینه  2هزار و  600میلیارد ریالی
برای آبادانی گیالنغرب

 2هــزار و  600میلیــارد ریال اعتبــار از ابتــدای روی کارآمدن دولت
تدبیــر و امیــد ،بــرای آبادانــی بخشهــای مختلــف شهرســتان
گیالنغرب دراســتان کرمانشــاه هزینه شده اســت.به گزارش ایرنا،
«فرهاد همتی» ،سرپرست فرمانداری گیالنغرب افزود :این اعتبار
از منابــع مختلف ملــی ،اســتانی و منطقهای برای اجــرا و تکمیل
طرحهای عمرانی مختلف در این شهرستان هزینه شده است.

برگزاری جشن سده زرتشتیان
با گرامیداشت یاد شهدای آتشنشان

دانشآموزان زرتشــتی مدرســه دخترانه «مارکار» یزد ،جشن سده را به همراه
گرامیداشت یاد شهدای آتشنشان حادثه پالسکو تهران برگزار کردند.
به گزارش ایرنا ،گاتها خوانی ،سرود ،دکلمه ،شاهنامه خوانی و آتش افروزی از
جمله بخشهای این آیین بود .جشن سده از کهنترین آیینهای شناخته شده
در ایران باســتان اســت که همزمان با سراسر کشــور در نقاطی از استان یزد و از
جمله شهرستان تفت برگزار میشود .در این آیین همکیشان زرتشتی در جشن
ســده به نشانه شــکرگزاری نعمتهای خدادادی دورهم جمع شدند و پس از
اجرای برنامههای شاد و متنوع ،به دعا پرداختند.همچنین شرکتکنندگان در
این جشن با انباشتن هیزم ،آتش افروختند که این کار به اعتقاد ایرانیان باستان
بازمانده سرما را نابود میکند .جشن سده در سالیان متمادی با آداب و رسوم
ویژه توسط زرتشتیان در نقاط مختلف کشور برپا میشده و آیین جشن سده در
سال  88در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

آب قم دوباره شیرینشد

قــم  -خبرنگار «ایــران» /با پایــان عملیات انشــعابگیری از خط
«کوچــری» به قم برای ســاخت نیــروگاه برقابی ،کیفیــت آب این
شــهر به وضعیت قبل بازگشــت و دوباره شــیرین شد«.علی جان
صــادق پور» ،مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان قم گفت:
جریــان انتقال آب از تصفیهخانه به شــهر قم با ظرفیــت ۲هزار و
 ۳۰۰لیتر درثانیه برقرار شــد .امیدواریم با ســاخت نیروگاه برقابی
که در راســتای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی است بتوانیم گامی
هــر چند کوچــک در تأمین برق مورد نیــاز کشــور برداریم.نیروگاه
برقابــی بــا اســتفاده ازفشــارآب ورودی به تصفیهخانــه آب قم ،با
 ۱۷۰میلیــارد ریال ســرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا میشــود
و ســاالنه تــوان تولیــد  ۲۰میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق را دارد،
ضمن اینکه در کاهش انتشار  ۱۱میلیون کیلوگرم دی اکسید کربن
در ســال مؤثر اســت .عملیــات انشــعابگیری برای ســاخت این
نیــروگاه ،از خط انتقالی آب از ســد کوچری بــه قم که تأمینکننده
اصلــی آب قم اســت نیز طی  2هفته انجام شــد و طــی این مدت
آب شــهر قم ازجمله سد  ۱۵خرداد و منابع زیرزمینی داخل شهر
ودشــت«علیآباد» تأمین شد که تغییراتی در مزه و شوری آب به
وجود آورد.

اجرای کمربندی  ۶شهر مازندران

گــروه ایران زمین  800 /میلیارد ریال اعتبار برای اجرای کمربندی  6شــهر غرب
مازندران تخصیص یافت«.حسن خیریان پور» ،معاون هماهنگی اموراقتصادی
اســتانداری مازندران در جلســه بررســی وضعیــت کمربندیهای اســتان ،اظهار
داشــت :بــا حمایــت اســتاندار و تصویــب شــورای برنامهریزی و توســعه اســتان
 ۸۰میلیــارد تومــان اعتبار جهت اجرای کمربندی شــهرهای هچیــرود ،کالرآباد،
سلمانشــهر ،عباسآبــاد ،نشــتارود و شــیرود اختصــاص داده شــد .طبق مصوبه
شورای برنامهریزی و توسعه استان چنانچه شهرداری نتواند اعتبار مزبور را بموقع
جذب کند به شــهرداری دیگری که عملکرد بهتری داشــته باشد اختصاص داده
خواهد شد.

تولید جواهر و سنگهای قیمتی در خمین

عکس :محمدکریم ویسی

عکس :رویانمازی

ردپای دوران ساسانی در محوطه
«گنبد جهانگیر» ایوان

بارش برف در ایالم

عکس :سمیرا بدیعی

عکس :سیده زینب محمدی

سواحل دریای خزر در محمودآباد مازندران

روستای «اندبیل» خلخال

ایالم-خبرنگار«ایران» /تحقیقات تیم کاوش در محوطه «گنبد جهانگیر» (کلگ) در
حاشیهرود«کنگیر»دربخشزرنهشهرستانایواناستانایالم،منجربهکشففضاهای
معماریوگچبریهایبینظیرومنحصربهفردبانقوشحیوانی(اسببالدار)،انسانی
و گیاهی در انواع مختلف شد«.لیال خسروی» سرپرست هیأت برنامه کاوش در محوطه
15هکتاریگنبدگفت:نتایجاینکاوش،ساسانیبودناینسازههایمعماریدرحاشیه
رود کنگیر را ثابت کرد.این باستانشــناس مهمترین یافتههای منقول حاصل از کاوش
را شــامل یافتههای سفالین دانســت و تصریح کرد :در میان این مجموعه ،سفالهای
شاخصدوراناشکانیدرالیههایزیرینوسفالهایشاخصدورهساسانیهمزمانبا
ساختبناوسفالهایاسالمیبهمقدارکممربوطبهفازهایاستقرارعشایریبهدست
آمد.

گبه و فرش قشقایی جهانی شد

گروهایرانزمین /فرش دســتباف قشــقایی و گبه فارس در ســازمان جهانی مالکیت
معنوی ثبت شــد و هفدهم بهمن ماه طی مراســمی در شــیراز رونمایی میشود .با
ثبت جهانی این محصول میتوان از عرضه محصوالت ســایر کشــورها با عنوان گبه
به بازارهای بینالمللی جلوگیری کرد .سازمان جهانی مالکیت معنوی ،از  16آژانس
تخصصی سازمان ملل است که برای ثبت و تشویق آثار خالقانه با هدف حمایت از
مالکیت معنوی در جهان تأسیس شده است.

نخســتین طرح تولید جواهر و ســنگهای قیمتــی درنواحی صنعتی
کشور در مراسمی در خمین استان مرکزی کلید خورد.به گزارش ایرنا،
«علــی یزدانــی» ،مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای
صنعتی کشــور و معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجــارت در این آیین
گفت :عملیات اجرایی این طرح درقالب یک کارگاه تولیدی درناحیه
صنعتی«آشمســیان» خمیــن در زمینــه تولیــد ســنگهای قیمتی و
نیمه قیمتی آغاز شــده است .راهاندازی این کارگاه بهعنوان نخستین
مرکز در نواحی روســتایی ،ارزش افزوده در کشور ایجاد میکند و تأثیر
بســزایی در ایجاد شغل پایدار روســتایی دارد 2 .طرح در کارگروه ملی
اقتصاد مقاومتی در حوزه اشــتغال روستایی تصویب شده که یکی در
خمین با زمینه کاری جواهر و ســنگ قیمتــی و دیگری در حوزه تولید
پوشاک است.

رونق اقتصادی خراسان شمالی
در گرو توجه به ظرفیتهای کشاورزی

بجنــورد  -خبرنگار «ایران» /بزرگترین ویژگی خراســان شــمالی ،کشــاورزی و
وجود مرزهای مشــترک با کشور ترکمنســتان است که در صورت برنامهریزی
برای اســتفاده از ظرفیت مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان و همچنین
ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده میتوان سهم درآمدی مردم این استان را
که از میانگین کشوری نیز پایین تراست ،بهبود بخشید«.محمد رضا صالحی»
استاندار خراسان شمالی افزود :از نظر کشاورزی ظرفیتهای زیادی در استان
داریم و هماکنون شاهد کشت زعفران هستیم که نشان دهنده تنوع زیستی و
مرغوبیت خاک این منطقه برای فعالیتهای مختلف کشاورزی است.

