
  

شهرستان 6
 زندانیان در خراسان جنوبی 30 میلیارد تومان بدهی 

دارند

بیرجند - ایرنا - مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان 
جنوبی گفت: 175 زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان داریم که 

بیش از 30 میلیارد تومان بدهکار هستند.
به گزارش ایرنا علی هاشمی سه شنبه شب در جشن گلریزان ویژه 
آزادسازی زندانیان نیازمند و جرایم غیرعمد در طبس افزود: 27 نفر زندانی 
جرم غیرعمد در زندان طبس حضور دارند که 2 میلیارد و 300 میلیون 

تومان بدهکار هستند.
وی گفت: از این تعداد 21 نفر دارای بدهی مالی غیرکالهبرداری، چهار 

نفر نفقه و مهریه و 2 نفر برای دیه در زندان هستند.
مدیرکل زندان های خراسان جنوبی اظهار داشت: از ابتدای امسال 9 
نفر با مبلغ بدهی یک میلیارد و 50 میلیون تومان از زندان های خراسان 

جنوبی آزاد شدند که شاکیان 700 میلیون تومان گذشت کردند.
وی افزود: از استاندار خراسان جنوبی که اولین چراغ جشن گلریزان 
امسال را با پرداخت 50 میلیون تومان روشن کردند، تشکر و قدردانی 

می کنیم.
هاشمی بیان کرد: 135 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سال 97 با مبلغ 

بدهکاری بیش از 16 میلیارد تومان به همت خیرین آزاد شدند.
وی گفت: از این میزان بدهی، 10 میلیارد و 500 میلیون تومان شاکیان 

گذشت کردند.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی گفت: از 
135 نفر آزاد شده سال گذشته، 16 نفر از زندان شهرستان طبس بودند 
که 950 میلیون تومان بدهی داشتند و حدود 400 میلیون تومان شکات 

گذشت کردند.
پانزدهمین همایش جشن گلریزان ویژه آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم 
غیرعمد استان خراسان جنوبی برای جمع آوری کمک های مردم و خیرین 

شامگاه دوشنبه 30 اردیبهشت در بیرجند برگزار شد.
همچنین برگزاری جشن گلریزان تا قبل از شب های احیا در شهرستان 

های طبس، قاینات، فردوس و نهبندان برنامه ریزی شده است.
شهر طبس در 270 کیلومتری غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار 

دارد.

 تنظیم بازار شکر
از طریق بزرگترین بندر اقیانوسی کشور

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از آغاز فرآیند ترخیص 
و حمل محموله شکر خام مورد نیاز شهرهای مختلف کشور از بندر چابهار 

خبر داد .
به گزارش ایسنا، بهروز آقایی گفت: در راستای تامین به موقع کاالهای 
اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر چابهار ، محموله شکر خام به وزن 

27 هزار و 500 تن وارد بندر چابهار شد .
وی افزود: با هماهنگی های انجام شده با دستگاه های ذیربط ، بالفاصله 
و بصورت شبانه روزی عملیات بارگیری و حمل آن به مقصد شهرهای 

مختلف کشور در حال انجام است .
آقایی هم چنین از ورود دو محموله دیگر شکر به وزن 30 هزار تن  تا 
پایان هفته جاری به بندر چابهار خبر داد و افزود: به محض ورود این نوع 
محموله ها به بندر عملیات تخلیه و حمل آن به بازارهای مصرف کشور 

بالفاصله و در کمترین زمان آغاز خواهد شد.

 فرسایش ۱۷ تنی خاک
در سال در خراسان شمالی

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از 
فرسایش 17 تنی خاک در سال در این استان خبر داد.

محمد فرامز در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه فرسایش 
خاک در تمامی نقاط استان وجود دارد، افزود: میزان فرسایش خاک در 
دو شهرستان راز و جرگالن و مانه و سملقان بیش از استان های دیگر 

بوده است.
وی افزود: جنس زمین، تخریب سرزمین و فقر پوشش گیاهی مهمترین 

عامل بروز این مشکل بوده است.
فرامز ادامه داد: یکی از نکاتی که باید به منظور جلوگیری از افزایش 
فرسایش خاک در این استان به آن توجه جدی شود، جلوگیری از تخریب 
پوشش های گیاهی و جلوگیری از شخم شیارهای غیر مجاز در زمین های 

مرتعی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از دغدغه های این استان موضوع 
سیل است، اظهار کرد: انجام فعالیت های آبخیزداری یکی از مسائل مورد 

نیاز به منظور کنترل سیالب در این استان است.
این مقام مسئول تصریح کرد: یک میلیون هکتار از مساحت این استان 
استعداد آن را دارد تا فعالیت های آبخیزداری را انجام دهد اما تاکنون فقط 
در سطح 336 هکتار که معادل 12 درصد است، عملیات آبخیزداری انجام 

شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه تخریب سرزمین در این استان قابل توجه 
است، تصریح کرد: دو منبع با ارزش این استان آب و خاک است که میزان 
آن نیز محدود است و سیل و فرسایش آن را تحت تأثیر قرار داده، بنابراین 

باید این دو منبع محافظت شود.

اخبار
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 با افتتاح چندین طرح توسعه منابع آب و خاک در مناطق مرزی

ونق تولید« در سفر رئیس جمهوری به آذربایجان غربی  تحقق »ر

 سدسازی راهکاری برای کنترل سیالب در لرستان

ارومیه- ایرنا- حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
که روز دوشنبه به دستگاه های اجرایی برای »رونق تولید« 
افتتاح  با  و  کرد  اقدام  به سفر  امروز  بود،  داده  دستور 
چندین طرح توسعه منابع آب و خاک در مناطق مرزی 
آذربایجان غربی از یک سو عزم مسووالن را در این مسیر 
نشان داد و از سوی دیگر از عملکرد قابل قبول دولت در 

زمینه رونق تولید در بخش کشاورزی پرده برداشت.
به گزارش ایرنا رئیس جمهوری در دستور »رونق تولید« 
از دستگاه های اجرایی خواسته است تا برای تسهیل فرآیند 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه 
در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضروری وارد 
عمل شوند و امروز با تسهیل سفر به یک منطقه مرزی و 
همزمان با ماه مبارک رمضان، 27 طرح با 44 هزار و 650 

میلیارد ریال هزینه را عملیاتی کرد.
سدهای سیلوه پیرانشهر، سردشت، بویالپوش خوی و 
کرم آباد پلدشت از جمله طرح های افتتاحی سفر رییس 
جمهوری به آذربایجان غربی است که توسعه منابع آب و 
خاک در مناطق محروم و مرزی را در پی خواهد داشت 
و به قول رییس جمهوری »افتتاح این طرح ها در استان 

های مرزی جوابی برای کاخ سفید خواهد بود«.
عملیات آبگیری و بهره برداری از سد مخزنی و شبکه 
آبیاری و زهکشی »کرم آباد« در سال 1395 و در سفر 
نخست هیات دولت به آذربایجان غربی کلنگ زنی شده 
بود و از این پس نیاز آبی 19 هزار و 250 هکتار از اراضی 

بایر 2 شهرستان پلدشت و شوط را تامین می کند.
سد و نیروگاه »سردشت« نیز شامل افتتاح سرریز، تونل 
آبرسان، نیروگاه، سیستم انحرافی، آبگیر سد و تصفیە 
خانه آب شرب است که با 12 هزار و 550 میلیارد ریال 
هزینه و با هدف استحصال برق، آب شرب و کشاورزی و 
تصفیه خانه اتوماتیک آب شرب شهرهای سردشت و ربط 

توسط رییس جمهوری افتتاح شد.
هکتار  و 500  هزار  این طرح هفت  از  برداری  بهره  با 
از اراضی دیم کشاورزی و باغی شهرستان سردشت در 
مجاورت سد به آبی تبدیل می شود و تولید در این منطقه 

به صورت عملی رونق می گیرد.
سد انحرافی»بویالپوش« خوی نیز در سال 1390 کلنگ 
زنی و عملیات اجرایی آن در سال 1395 و با تالش های 
دولت تدبیر و امید به صورت رسمی آغاز شد؛ این سد 
انحرافی بر روی رودخانه »قطور« خوی با هدف تنظیم و 
انتقال 51 میلیون مترمکعب آب اجرا شد و آب مورد نیاز 
6 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تامین 

می کند.
این طرح با صرف یکهزار میلیارد ریال هزینه افتتاح شد 
و آب مورد نیاز 20 روستای منطقه را از طریق 60 کیلومتر 
کانال تامین و امکان اجرای طرح های آبیاری تحت فشار 

را فراهم می کند.
سد مخزنی »سیلوه« نیز با آورد متوسط ساالنه 220.7 
میلیون مترمکعب و تامین آب کشاورزی 2 هزار و 600 
هکتار از اراضی کشاورزی جلدیان و سروکانی و سرریز 
ساالنه بیش از 95 میلیون مترمکعب آب به پیکره نگین 
آبی آذربایجان از دیگر طرح هایی است که در سفر یکروزه 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی به بهره برداری 

رسید.
تامین آب کشاورزی هفت هزار و  با هدف  این طرح 
300 هکتار از زمین های کشاورزی دشت های پیرانشهر 
و جلدیان، تامین ساالنه 18 میلیون مترمکعب آب شرب 
شهرستان پیرانشهر و تولید ساالنه 13.2 گیگاوات ساعت 

برق به بهره برداری رسید.
سید علی ترابی، فرماندار پیرانشهر افتتاح شبکه آبیاری 
چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان و خط 
لوله انتقال آب 22.4 کیلومتری را از برکات تالش دولت 
تدبیر و امید بیان کرد و گفت: همه این طرح ها در راستای 
تحقق شعاری است که توسط مقام معظم رهبری برای 

سال جدید برگزیده شده است.
کشور  شهرهای  زرخیزترین  از  یکی  را  پیرانشهر  وی 
دانست و ادامه داد: خاک حاصلخیر، آب کافی و ظرفیت 
برای  ظرفیتی  تواند  می  شهرستان  این  گردشگری  های 

توسعه اقتصادی منطقه باشد.
مدیرعامل شرکت منابع آب و نیروی ایران نیز گفت: 
سد و نیروگاه سردشت به منظور رفع نیازهای مردم، مهار 
و هدایت منابع آبی و ایجاد اشتغال در این مناطق احداث 
شد و تیم سازنده این سد توانستند در مدت کمتر از سه 
مرادی  بهروز  برسانند.  برداری  بهره  به  را  این سد  سال 
افزود: با بهره برداری از این طرح هفت هزار و 500 هکتار 
در  که  شهرستان  این  باغی  و  کشاورزی  دیم  اراضی  از 

مجاورت سد قرار دارد، به آبی تبدیل می شود.
وزیر نیرو نیز با اشاره به اینکه 16 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی آذربایجان غربی از طرح های آب افتتاحی در 
روز جاری بهره مند می شود، اضافه کرد: این طرح ها با 

هزینه 22 هزار میلیارد ریالی در ادامه پروژه های توسعه 
بهره  به  مرزی  های  استان  در  ایران  و خاک  آب  منابع 

برداری رسید.
رضا اردکانیان بیان کرد: با تکمیل و بهره برداری کامل 
از این طرح ها 46 هزار و 500 هکتار از اراضی زیرمجموعه 
این طرح ها از آب بهره مند می شود و از عواید اجرای این 
طرح ها بیش از سه میلیون و 400 هزار نفر استفاده می 

کنند که رقم جمعیتی قابل توجهی است.
»اردکانیان« از اشتغال مستقیم 117 هزار نفر در مراحل 
ساخت و بهره برداری از این طرح ها خبر داد و اظهار 
داشت: عالوه بر آن 40 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در 

این طرح ها اشتغال داشته اند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز 
با اشاره به اینکه سد انحرافی بویالپوش بر روی رودخانه 
میلیون   51 انتقال  و  تنظیم  هدف  با  و  خوی  »قطور« 
مترمکعب آب اجرا شد، اظهار داشت: این سد آب مورد 
نیاز 6 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را 
تامین می کند و با بهره برداری از این سد سه هزار و 300 
هکتار زمین زراعی پایاب از آب تنظیمی آن بهره مند می 
شود. کیومرث دانشجو افزود: اعتبار تخصیص یافته برای 
این طرح یکهزار میلیارد ریال بود و تاکنون برای ساخت 
سد و شبکه بویالپوش به ترتیب 268 و 300 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
وی اضافه کرد: این سد آب مورد نیاز 20 روستای منطقه 
را از طریق 60 کیلومتر کانال تامین کرده و امکان اجرای 

طرح های آبیاری تحت فشار را نیز فراهم می کند.
وی همچنین اهداف مهم از احداث سد کرم آباد پلدشت 

را استفاده از حق آبه قانونی ایران در مناطق مرزی و ایجاد 
اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه برشمرد و 
افزود: با بهره برداری از این طرح، تحول عظیم اقتصادی 
و اجتماعی، توسعه پایدار در بخش کشاورزی و ایجاد 
اشتغال وسیع برای مردم این مناطق را شاهد خواهیم بود.

به گزارش ایرنا بازتاب سفر رییس جمهوری را باید در 
طرح های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و رونق تولید جستجو 
و  خدماتی  ورزشی،  طرح  چندین  آنها  بر  مازاد  اما  کرد 
زیربنایی نیز در این سفر کوتاه اما پربار افتتاح یا کلنگ 

زنی شد.
عالوه بر طرح های افتتاحی، کلنگ احداث قطعه سوم 
جاده مرند – بازرگان نیز با اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد 
ریال و به طول 71 کیلیومتر به زمین زده شد؛ این پروژه 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 65 درصد و 

دولتی 35 درصد در طول 36 ماه اجرایی می شود.
افتتاح 44 طرح گازرسانی در آذربایجان غربی از دیگر 
طرح های افتتاحی در استان بود که در قالب آن گازرسانی 
صنعتی  شهرک   2 و  صنعتی  واحد   24 18روستا،  به 

آذربایجان غربی افتتاح شد.
البته در این سفر دولتمردان تدبیر و امید قول اتمام 
عملیات ساخت و بهره برداری از ورزشگاه 15 هزار نفری 
ارومیه را دادند که در هفته دولت امسال افتتاح می شود.

آذربایجان غربی با حدود سه میلیون و 300 هزار نفر 
جمعیت دارای 17 شهرستان بوده و دولت تدبیر و امید 
تاکنون بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای جبران عقب 
ماندگی های گذشته در این استان سرمایه گذاری کرده 

است.

خرم آباد - ایرنا - وقوع سیل نوروز 98 در لرستان و طغیان 
رودخانه ها و تخریب زیرساختها و کاشانه مردم ،ضرورت 
احداث و تکمیل سدهای بزرگ و تاثیرگذار در استان را بیش 

از پیش نمایان کرد.
به گزارش ایرنا، سدسازی از جمله راهکارهایی است که 
ضمن کمک به مدیریت صحیح منابع آب، مانع از جاری 

شدن روان آب ها و بروز سیالب های ویرانگر می شود.
سد سازی در کشور با اهداف متفاوتی مانند ذخیره سازی 
آب برای تامین آب کشاورزی و شرب ونیز جلوگیری از بروز 
سیل صورت می گیرد که این اهداف در همه جای جهان 

مشترک است.
مخازن سدها ظرفیت های بسیار زیادی برای ذخیره سازی 
آب های روان محسوب می شود و برای تامین آب بخش 
کشاورزی، شرب و سایر مصارف مورد استفاده قرار می گیرد.

سدها همچنین در موقع سیالب خیلی کاربرد دارند زیرا 
سد  بوسیله  چنانچه  کند،  می  حرکت  سیل  که  هنگامی 

مهارنشود، خسارت های زیادی به همراه خواهد داشت.

جاری شدن سیل امسال نشان داد که می توان پیش بینی 
درست تری در باره سدها داشت تا مانع از افزایش خسارت 

شود.
15سد در لرستان درحال ساخت است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: 15سد در 
استان با اهداف مختلف برق آبی و تامین آب شرب، صنعت، 
دست  در  گردشگری  و  سیالب  مهار  و  کنترل  کشاورزی، 

ساخت است.
 icold رضا میرزایی اظهار داشت: طبق تعریف استاندارد
)کمیسیون بین المللی سدهای دنیا( تمام سدهایی که ارتفاع 
آن ها بیش از 15 متر و حجم مخزن آن ها بیش از یک 
محسوب  بزرگ  سدهای  جزو  باشد،  مکعب  متر  میلیون 

می شود.
وی گفت: براین اساس سدهای ساخته شده یا در دست 
ساخت وزارت نیرو در استان لرستان از سد کزنار )با ارتفاع 26 
متر و حجم مخزن یک میلیون متر مکعب( تا سد بختیاری 
)با ارتفاع 325 متر و حجم مخزن پنج میلیارد و 159 میلیون 

مترمکعب( جزو سدهای بزرگ محسوب می شوند.
وی بیان کرد: اسناد مناقصه 2 سد مخمل کوه )کاکارضا( و 
زیبامحمد خرم آباد تهیه شده که در آینده با انتخاب پیمانکار، 

عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود.
میرزایی گفت: سدهای رودبار، بختیاری، کزنار، خان آباد، 
حوضیان و عالی محمود الیگودرز، سدهای آبسرده و شهید 
بروجردی شهرستان بروجرد، سد کمندان ازنا، سد مروک 
دورود، سد تاج امیر نوراباد، سدهای ایوشان، مخمل کوه و 
زیبامحمد خرم آباد و تنگ معشوره جزو سدهای در دست 

ساخت لرستان هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اضافه کرد: لرستان 
باالی  میانگین  و  زمین شناسی  توپوگرافی،  لحاظ شرایط  به 
بارش ها پتانسیل باالیی برای ساخت سد دارد و امیدواریم با 
رعایت همه ضوابط و احترام به حقوق دیگران و اتمام طرح 
های مطالعاتی سدسازی استان و نهایی شدن تخصیص های 
حوزه های کرخه و کارون بزرگ در آینده نزدیک، شاهد اجرای 
کشاورزی(  و  )شرب، صنعت  آب  منابع  توسعه  طرح های 

بیشتری در استان لرستان باشیم.
کنترل سیالب هدف اصلی ساخت سد است

کارشناس حوزه آب شرکت آب منطقه ای لرستان می گوید: 
با توجه به درصد دی اکسید کربن که به کره زمین اضافه 
شده ، زمین به سمت گرم شدن می رود که تبعات بسیار 

زیادی دارد و تغییر اقلیمی یکی از آنهاست.
فرهاد ظهراب ادامه داد: ایران در کمربند خشک جهان 
قرار دارد میانگین باران هر ساله 250 میلیمتر است با توجه 
به نعمت خداوند و جایگاه ویژه کشور میزان بارندگی مثبت 

ارزیابی می شود.
وی بیان کرد: 13 میلیارد مترمکعب روان آب در استان در 
شرایط عادی داریم که موضوع سدسازی باید اهمیت و در 

اولویت استفاده از این میزان آب باشد.
وی ادامه داد: نمی توانیم سد سازی را در استان لرستان 
منسوخ اعالم کنیم، هدف اصلی از سدسازی کنترل سیالب 
های فصلی است و بسیاری از مسائل لرستان با استفاده 

صحیح آب برطرف می شود.

 تولید گندم در اصفهان بیش از 2 برابر شد
میزان  گفت:  اصفهان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گندم  زراعت  کارشناس 
تولید امسال محصول گندم این استان نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر 

افزایش یافته است.
مهران توکلی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال افزون بر 
310 هزار تن گندم در استان برداشت می شود که 200 هزار تن آن به صورت 

تضمینی از کشاورزان خریداری خواهد شد.
وی بارندگی های اخیر و جریان یافتن آب رودخانه زاینده رود را عامل 
افزایش تولید این محصول برشمرد و خاطرنشان کرد : سرانه گندم در استان 
بطور متوسط 170 کیلوگرم است که حدود 70درصد آن به نان و 30 درصد از 
آن هم به کیک، کلوچه، شیرینی، نان های فانتزی و ماکارونی اختصاص دارد.

به گفته وی سال زراعی جاری از مجموع 91 هزار و 254 هکتار سطح زیر 
کشت گندم در استان 65 هزار و 239 هکتار آبی و 26 هزار و 15 هکتار به 

صورت دیم کشت شد.
فصل  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گندم  زراعت  کارشناس 
برداشت امسال گندم را حدود 12 روز نسبت به سال های گذشته عقب تر 
اعالم و اضافه کرد : سال گذشته در این موقع از سال برداشت گندم در خور 

و بیابانک و اردستان انجام شده بود.
وی با بیان این که برداشت گندم از پنجم خرداد در اصفهان آغاز می شود، 
ادامه داد: مراکز خرید تضمینی گندم برای جمع آوری محصول کشاورزان این 

استان ساماندهی شده است.
توکلی بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به وضعیت مناسب بارش ها 
امسال خرید تضمینی گندم به 200 هزار تن برسد در صورتی که سال گذشته 

100 هزار تن خریداری شده است.
وی با اشاره به این که امسال سطح زیر کشت و تولید گندم در استان 
افزایش یافت، تصریح کرد: پارسال 34 هزار هکتار گندم در استان داشتیم 
که از مجموع 157 هزار تن تولید ، 100 هزار تن آن به صورت خرید تضمینی 
انجام شد. کارشناس زراعت گندم سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان کرد 
: براساس مصوبه هیات دولت، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای 

سال جاری 17 هزار ریال تعیین و ابالغ شده است.
توکلی پیش بینی کرد که بهار امسال تولید گندم در استان اصفهان نسبت 

به سال گذشته دو برابر افزایش یابد.
اصفهان عالوه بر تولید، یکی از استان های وارد کننده گندم هست، این 
محصول از استان های گندم خیز وارد اصفهان می شود و با گندم تولیدی 

داخل استان ترکیب می شود.
اختالط گندم اصفهان با گندم های سایر استان ها بر اساس استانداردهای 
تعریف شده و ضوابط موجود صورت می گیرد و آرد تولید شده در استان از 

کیفیت مطلوب و استاندارد خوبی برخوردارست.
شامل  استان  گرم  مناطق  در  اراضی  هکتار   863 هزار  سه  مجموع  در 
بیابانک زیر کشت  و  ،نایین و خور  اردستان، نطنز  شهرستانهای کاشان، 
گندم رفته است و تولید 15 هزار 557 تن پیش بینی می شود و در مناطق 
معتدل شهرستان های اصفهان، شاهین شهر، تیران و کرون،شهرضا،دهاقان 
، فالورجان، نجف آباد، مبارکه، لنجان و خمینی شهر با 19 هزار و 930 هکتار 
کشت گندم آبی و 28 هزار و 131 هکتار کشت گندم تاخیری و پیش بینی 

برداشت 218 هزار و 628 تن گندم را شاهد خواهیم بود.
در مناطق سرد استان شهرستان  های چادگان، فریدن، بویین، فریدونشهر 
،گلپایگان، خوانسار و سمیرم به میزان13 هزار و 315 هکتار گندم آبی و 25 
هزار و 830 بصورت دیم گندم کشت شد که پیش بینی می شود 74 هزار و 

949 تن برداشت شود.
سطح زیر کشت گندم آبی استان 65 هزار و 239 هکتار و دیم 26 هزار و 

15 هکتار اعالم شد.
حدود 20 کارخانه آرد سازی و چهار هزار و 800 نانوایی یارانه ای و نیمه یارانه 

ای در استان اصفهان فعالیت دارد. 
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