
  

شهرستان 6
محموله قاچاق ۲۰ میلیارد ریالی قطعه های خودرو 

توقیف شد

بوشهر-ایرنا- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: محموله 
قاچاق ۲۰ میلیارد ریالی قطعات خودرو خارجی در عسلویه این استان 

شناسایی و توقیف شد.
سرهنگ حیدر سوسنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کامیون 
حامل قطعات قاچاق خودرو حین کنترل خودروهای عبوری در محور 

خروجی شهرستان عسلویه شناسایی و توقیف شد.
وی بیان کرد: از این کامیون ۳۹ عدد درب خودرو، ۵۷ دستگاه موتور 
خودرو، پنج قطعه دیگر لوازم یدکی خودرو خارجی فاقد مجوز گمرکی 

کشف شده است.
محموله ۲۰  این  ارزش  مربوطه  کارشناس  نظر  طبق  افزود:  سوسنی 
میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضائی عسلویه شد.
وی اظهار کرد: کاالی قاچاق در ابعاد گوناگون بهداشتی، اقتصادی، 
اشتغال زایی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند که در این زمینه همکاری 

همگان در عرصه مبارزه با قاچاق ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

یک مسئول:
 بیش از ۸۰۰۰ واحد سیل زده در لرستان تسهیالت 

بالعوض دریافت کرده اند

 رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن در مناطق سیل زده لرستان گفت: 
بیش از ۸۰۰۰ واحد تسهیالت بالعوض دریافت کرده اند.

 به گزارش ایسنا، رضا خواجه ای در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در 
تفاهم نامه ای که با بسیج سازندگی انجام شده بود ۵۰۰ واحد احداثی در 

مناطق مختلف روستایی و ۱۶۰۰ واحد تعمیری بود.
وی تصریح کرد: به این بسنده نکرده قرار شد بررسی بیشتری انجام 
شود چون ظرفیت باالیی وجود دارد. رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن 
در مناطق سیل زده لرستان خاطرنشان کرد: هفت ستاد معین از بسیج 

سازندگی استان ها در کنار بنیاد مسکن مستقر شده اند.
خواجه ای اضافه کرد: می خواهیم از تمام ظرفیت آنها استفاده کنیم، در 
نهایت به این جمع بندی رسیده که لیست کامل را بگیرند و کار را شروع 
کنیم. وی بیان کرد: تاکنون ۱۵۰۰ واحد آواربرداری و یک هزار پی کنی و 
حدود ۱۳۰ واحد عملیات آرماتوربندی انجام شده و اجرای اسکلت در برخی 

مناطق روستایی داشته ایم که کار تقریباً شروع شده است.
رئیس ستاد بازسازی لرستان ادامه داد: ۸۰۰۰ واحد به بانک های عامل 

معرفی شده و ۸۱۰۰ واحد تسهیالت بالعوض دریافت کرده اند.
خواجه ای گفت: ۴۵۰۰ تن سیمان رایگان نیز حمل و توزیع شده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان:
آشپزخانه موکب های اربعین باید به تائید مرکز 

بهداشت برسد

نه  با توجه به فرصت  اهواز- رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: 
چندان زیاد باقی مانده تا مراسم اربعین حسینی، آشپزخانه موکب های 

اربعین در مرزهای شلمچه و چذابه باید به تائید مرکز بهداشت برسد.
به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی حسینی زاده شامگاه یکشنبه در 
جلسه ستاد اربعین حسینی خوزستان اظهار کرد: با توجه به فرصت زمانی 
باقی مانده تا آغاز اربعین حسینی، بحث فاضالب و نصب سپتیک ها در 

مرز چذابه از االن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: جاده دسترسی پشت مواکب به دلیل جابه جایی و تردد 
خودروها و انتقال آلودگی بسیار مهم است و به دلیل عرضه دستی مواد 

غذایی نگرانی هایی را برای ما ایجاد می کرد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: با توجه به مخاطراتی که در 
بحث سالمت و اخباری که در زمینه بهداشت در عراق وجود دارد سقفی 
که در بیماری های سندرمیک وجود دارد، رصد و کنترل می شود و اجازه 
نمی دهیم که اتفاقی بیفتد و بیماری یا طغیان بیماری رخ دهد. حسینی 
زاده گفت: باید زیرساخت هایی برای استقرار نیروهای بهداشت و امدادگر 

و زمین برای احداث کمپ سالمت در مرز چذابه در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در زمان حضور مردم در تجمعات انبوه نگرانی اصلی ما 

سرویس های بهداشتی و وضعیت عرضه مواد غذایی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: از ستاد عتبات 
عالیات انتظار داریم که همکاری و هماهنگی الزم را با ما داشته باشد و 
ساخت آشپزخانه های مواکب حتماً باید به تأیید کارشناسان مرکز بهداشت 

محیط خوزستان برسد.

اخبار
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آب در استان بوشهر کیمیا است

وم اصالح شیوه آبیاری فضای سبز شهری لز

گام نخست مازندران برای تامین ۱۰ درصد گوشت قرمز وارداتی

بوشهر - استان بوشهر با مشکالت و چالش های بسیار 
زیادی در حوزه تامین آب شرب روبرو است و استفاده 
از این آب برای آبیاری فضای سبز شهری به هیچ وجه 

توجیه پذیر نیست.
در  بوشهر  استان  استان ها:  گروه  مهر،  خبرگزاری 
قسمت گرم و خشک ایران اسالمی قرار گرفته است و از 
میانگین بارشی ساالنه پایینی برخوردار است و همچنین 
زیرساخت های ذخیره سازی و تأمین آب در این استان 

نیز ضعیف است.
نبود سدهای مناسب برای آبگیری و ذخیره آب مورد 
نیاز مردم استان بوشهر باعث شده است تا این استان 
برای تأمین آب مورد نیاز خود به استان های همسایه یعنی 

فارس و کهگیلویه و بویراحمد وابسته باشد.
بوشهر  استان  آب شرب مصرفی  از  درصد  حدود ۹۰ 
از طریق  نیز  درصد  و ۱۰  تأمین می شود  از همسایگان 
تأسیسات آب شیرین کن که در سال های اخیر ساخته شده 
و همچنین چند حلقه چاه در نقاط مختلف استان تأمین 

می شود.
در کنار کمبودهایی که در زمینه تأمین آب شرب مردم 
مدیریت  عدم  دارد،  وجود  تابستان  فصل  در  خصوصاً 
مناسب آب موجود چالش های بیشتری را ایجاد می کند 

که باید به سمت مدیریت مصرف حرکت کرد.
یکی از چالش های اساسی آبیاری فضای سبز با استفاده 
از منابع آب شرب در برخی از شهرها است که می طلبد با 
فرهنگ سازی و هشدارهای مناسب از چنین برداشت ها و 

مصرف هایی در همه شهرها اجتناب شود.
حفظ فضای سبز با شیوه های نوین

وحید امیری کارشناس فضای سبز و آبیاری در گفت وگو 
ایجاد  در  سبز  فضای  داشت:  اظهار  مهر  خبرنگار  با 
حس نشاط و طراوت در هر شهری نقش بسیار مهم 
و تأثیرگذاری دارد و باید به صورت ویژه به فضای سبز 

رسیدگی شود.
وی حفظ و توسعه فضای سبز در شرایط کنونی آبی 
را مستلزم شناخت دقیق گونه های گیاهی و سیستم های 
نوین آبیاری دانست و اضافه کرد: با توجه به وضعیت آب 
و هوایی استان بوشهر بایستی از گونه های سازگار با این 

وضعیت آب و هوایی استفاده شود.
کارشناس فضای سبز و آبیاری خاطرنشان کرد: امروزه 
در مناطقی که در زمینه تأمین آب مورد نظر با مشکل 

روبرو هستند و یا منابع آبی کمتری در اختیار دارند از 
گونه های گیاهی سازگار با کم آبی استفاده می شود.

امیری مدیریت صحیح منابع آبی را از دیگر ضروریات 
باید  آبیاری  سیستم های  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
متناسب با اقلیم هر منطقه انتخاب شود و در این راستا در 
استان بوشهر که با کمبود آب روبرو است استفاده از این 

شیوه ها ضرورت بیشتری دارد.
استفاده از گونه های گیاهی مناسب

رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان بوشهر با 
اشاره به اهمیت بسیار باالی فضای سبز بیان کرد: هرگونه 
پایداری الزم  نیازمند حفظ  در حوزه فضای سبز  تغییر 

است.
رحیم خادمی دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه 
فضای سبز را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: برای اینکه 

فضای سبزی داشته باشیم که ما را به اهدافمان برساند 
باید مطالعه و طراحی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از چند گونه گیاهی مناسب در استان 
بوشهر غافل شده ایم، خاطرنشان کرد: شبدر، پریوش، 
الله عباسی، نخل های زینتی، لوز، بنجامین و گل کاغذی 
از گونه های گیاهی و درختی است که متناسب با آب و 

هوای استان است.
مدیریت منابع آبی در آبیاری فضای سبز

مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: تالش گسترده ای صورت گرفته 
در آبیاری فضای سبز شهری در سطح استان از شیوه های 

مناسبی استفاده شود.
سید موسی موسوی با اشاره به برگزاری همایش فضای 
سبز شهری در شرایط کم آبی با حضور شهرداران استان 

بوشهر خاطرنشان کرد: تالش شد تا شهرداران استان با 
شیوه های صحیح آبیاری در شرایط کم آبی آشنا شوند.

وی با اشاره به برخی کمبودها در زمینه تأمین منابع آبی 
در استان بوشهر اضافه کرد: در این شرایط که تأمین آب 
به سختی صورت می گیرد و تقاضا برای مصرف بسیار باال 

است باید مدیریت مناسبی انجام شود.
مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر به نقش فضای 
سبز در تلطیف هوا و دما و بهبود سیما و منظر و ایجاد 
نشاط اجتماعی اشاره کرد و افزود: شرایط اقلیمی استان 
از  آبی  منابع  مصرف  مدیریت  می کند  حکم  بوشهر 
مهمترین اولویت ها باشد. وی ادامه داد: یکی از مصارف 
قابل توجه آب، استفاده برای آبیاری فضای سبز است و 
لذا مدیریت فضای سبز با توجه به شرایط کم آبی یکی از 

اولویت های مدیریت شهری است.
موسوی گفت: امیدواریم که شهرداران استان بوشهر 
با بکارگیری دستاوردهای همایش ضمن صرفه جویی در 
مصرف آب، شهروندان را بیش از پیش از فواید فضای 

سبز شهری بهره مند کنند.
ممنوعیت استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز

با  گفت وگو  در  بوشهر  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت استفاده از آب شرب 
در آبیاری فضای سبز اظهار داشت: باید در کنار تالش 
برای حفظ فضای سبز، مدیریت صحیحی در زمینه تأمین 
آب صورت گیرد. مهرداد ستوده با تاکید بر لزوم به حداقل 
کم  شرایط  در  کرد:  اضافه  آب  مصرف  میزان  رساندن 
آبی قرار داریم و باید برای آبیاری فضای سبز راهکارهای 

اساسی داشته باشیم و از آب شرب استفاده نشود.
در  بروز مشکالت  عامل  را  آینده  پیش بینی  وی عدم 
کشور از جمله مشکالت کم آبی سال گذشته در استان 
دانست و افزود: برای اینکه در این زمینه ها با مشکل روبرو 

نوشیم باید تفکر و برنامه ریزی داشته باشیم.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خواستار فرهنگ 
سازی و آگاهی مردم استان بوشهر در زمینه کمبودهای 
منابع آبی شد و گفت: باید از ظرفیت نخبگان در حوزه 

مدیریت فضای سبز استفاده مناسبی شود.
استان بوشهر دارای شرایط خاصی در حوزه تأمین آب 
است و می طلبد که مدیریت مناسبی نیز در حوزه تأمین 
آب خصوصاً در زمینه آب مورد استفاده در فضای سبز 

صورت گیرد.

با امضای تفاهم نامه همکاری اصالح   - ایرنا   - ساری 
نژاد دام برای نخستین بار در کشور ، مازندران نخستین 
گام را برای تامین ۱۰ درصد از گوشت قرمز وارداتی کشور 

برداشته است .
به گزارش خبرنگار ایرنا، همزمان با امضای این تفاهم 
نامه مرحله نخست اصالح نژاد دام با استفاده از فناوری 
ها ی های نوین به منظور افزایش بازدهی تولیدات دامی 
همسو با رویکرد خوداتکایی در تولید گوشت قرمز و شیر و 
خارج شدن از وابستگی به واردات با ظرفیت ۱۵ هزار راس 

گوسفند و بز در منطقه پشتکوه ساری آغاز شد.
و  مازندران  استانداری  بین  همکاری  نامه  تفاهم  این 
جهاد کشاورزی این استان با سازمان اقتصادی کوثر و 
سپیدان امضاء شده است که طی آن در این مرحله با 
واگذاری حدود ۴۰ هکتار از زمین های منابع ملی به این دو 
مجموعه قرار است اصالح نژاد ۱۲ هزار راس گوسفند و سه 

هزار راس بز مولد تا پایان امسال انجام شود.
تفاهم نامه امضاء شده بخشی از برنامه وزارت جهاد 
کشاورزی برای اصالح نژاد دام است که بر اساس آن قرار 
است امسال تعداد دام های تحت پوشش مدیریت اصالح 
نژاد از ۱۱۰ هزار راس تا پایان سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و 

۱۴۰ هزار راس افزایش بیابد.
کاهش  برای  منظوره  دو  های  دام  پرورش  گسترش 
واردات گوشت و شیر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی 
قرار گرفته است و همسو با این رویکرد برنامه مدیریت 
اصالح نژاد دام در مازندران مورد تاکید این وزارتخانه و 
از برنامه های جدی در دست پیگیری استاندار مازندران 

بوده است.
از  پس  مربوطه  های  زمین  واگذاری  الزم  مجوزهای 
استعالم از سوی منابع طبیعی وشرکت آب منطقه ای با 
نظارت و پیگیری جهاد کشاورزی و دفتر جذب و حمایت 

از سرمایه گذاری استانداری مازندران صادر شده است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  عاون 
مازندران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت 
که با اجرای این پروژه حدود ۳۰ هزار راس گوسفند و بز 

مولد امسال در استان تولید می شود.
دهی  بره  متوسط  اینکه  بیان  با  نژاد  عطایی  علیرضا 
گوسفند و بز در مازندران هم اکنون هفت دهم و تولید 
گوشت قرمز هم ۳۵ تا ۴۰ کیلو گرم است، افزود: با اصالح 
نژاد این دام که تعدای زیادی از کشور فرانسه وارد شده 
است میانگین بره دهی تا ۲ و میزان گوشت نیز تا ۶۰ کیلو 

گرم افزایش می یابد.
وی با اعالم اینکه طرح های توسعه ای اصالح نژاد برای 
مرحل بعدی هم پیش بینی شده است و در همین مرحله 
متوقف نخواهد ماند، گفت: طبق برنامه نژاد گوسفند زل 

بومی استان مازندران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون جهاد کشاورزی مازندران افزود: نژاد گوسفند زل 
در مقابل بیماری ها و برخی از انگل های شایع در مازندران 
شامل »فاسیوال و تک یاخته ای «و همچنین در مقابل 
سرما و گرما از مقاومت باالیی برخوردار است و از نظر 

تغذیه نیز کم توقع است.
نژاد گوسفند زل به نژاد آریایی معروف است چرا که 
شواهد تاریخی نشان می دهد که این نژاد توسط اقوام 
آریایی که در مناطق گرگان و مازندران ساکن بودند اهلی 
شده و مورد استفاده قرار گرفته است و تنها نژاد گوسفند 

بی دنبه محسوب می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران گفت که نژاد زل با تنوع اقلیم های کوهستانی و 
کوهپایه ای سازگار بوده و به همین دلیل بخش زیادی از 
روستاییان جنگل نشین و یا ساکنین حاشیه جنگل اقدام 

به نگهداری این نژاد از گوسفند می کنند.

رونق تولید با شهد شیرین زنبورداری در طارم
زنجان - ایرنا - با توجه به شرایط مساعد اقلیمی طارم، این شهرستان ظرفیت 
باالیی در صنعت زنبورداری و تولید عسل دارد و توسعه این صنعت با ارزش از 

طرفی موجب ایجاد اشتتغال پایدار و رونق تولید و اقتصاد داخلی خواهد شد.
توجه به رونق تولید برای تقویت اقتصاد کشور موضوعی که مقام معظم رهبری 
در سال جاری بر آن تاکید داشته و مسئوالن را بر توجه ویژه به تولید و اقتصاد 

داخلی فراخوانده اند.
تولید داخلی بخصوص در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته به آن در روستاها 
با توجه به باال گرفتن فشارها و تحریم های ظالمانه می تواند در رفع مشکالت 

اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و رونق تولید را به دنبال داشته باشد.
این روزها که مردم با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و یکی از 
معضالتی که گریبانگیر جامعه شده بیکاری جوانان است، بد نیست آنها به سراغ 
مشاغلی از جمله پرورش زنبورعسل بروند که عالوه بر هزینه کم نگهداری، سرمایه 
و امکانات خاصی نیاز ندارد و گامی در راستای اقتصاد داخلی و رونق تولید است 
و درآمد خوبی نیز می توان هم از محل تولید عسل و هم از محل سایر تولیدات 

جانبی از آن کسب کرد.
شغل زنبورداری با توجه به هزینه کم برای آغاز کار و سود زیاد برای تولید کننده 
می تواند در شهرستان طارم برای بسیاری از افرادی که جویای کار بوده و دارای 

سرمایه اندکی هستند به عنوان شغل پر درآمد و پایدار محسوب شود.
در چند سال اخیر خشکسالی های پی در پی موجب خشک شدن گل ها و 
گیاهان بیابانی و به وجود آمدن مشکل برای زنبورداران شده بود، به طوری که 
بسیاری از فعاالن این بخش در شهرستان طارم شغل زنبورداری را رها کرده و یا 

آن طور که باید در تولید عسل مرغوب موفق نبودند.
با توجه به بارش های فراوان در اواخر سال قبل و ابتدای سال جاری و خنک 
شدن هوا، شرایط برای رویش گل ها و گیاهان در دشت ها و ارتفاعات شهرستان 
طارم محیا شد و همین موضوع کافی بود تا صنعت زنبورداری دوباره رونق گرفته 

و فعاالن این بخش اشتیاق بیشتری به ادامه این شغل شیرین داشته باشند.
طارم با وجود داشتن شرایط اقلیمی متنوع و گونه های فراوان گیاهی معطر، 
از دیرباز به عنوان خاستگاه حرفه زنبورداری و تولید عسل بوده است و عسل با 

کیفیت، طبیعی و شیرین طارم، ثمره همین تنوع گونه های گیاهی است.
طبق گفته زنبورداران و مصرف کنندگان دائمی این محصول، عسل تهیه شده 
از بهترین کیفیت  اقلیمی  با توجه به شرایط جغرافیای و  در شهرستان طارم 

برخوردار بوده و می تواند به عنوان عسل مطمئن در بازار عرضه شود.
مرغوبیت عسل طارم ثمره تنوع گونه های گیاهی و قرار گرفتن این شهرستان در 

میان رشته کوه های البرز شمالی و البرز جنوبی می باشد.
وجود گونه های گیاهی بسیار متنوع مرتعی معطر و غیر معطر در اقلیم این 
شهرستان، موجب شده که عسل تولیدی آن از مرغوبیت باالیی برخوردار باشد. 
وجود انواع گل ها و گیاهان در دامنه رشته کوه های این شهرستان در تابستان و 

همچنین گل و گیاهان فراوان در دشت های طارم در زمستان، مرتع های وسیع، 
آب و هوا مناسب، اقلیم چهار فصل و آب شدن اندک و اندک برف در ارتفاعات 
و دامنه های این شهرستان، می تواند طارم را به یکی از قطب های مهم تولید عسل 

مرغوب و با کیفیت مطرح کند.
نبود بازار فروش و ورود عسل تقلبی در بازار، عمده ترین مشکل زنبورداران 

طارمی
کارآفرین جوان طارمی که ۷ سال است در حرفه زنبورداری فعالیت می کند 
به علت شرایط خاص  تولیدی شهرستان طارم  ایرنا گفت: عسل  به خبرنگار 
جغرافیایی این شهرستان و همچنین رعایت استانداردها در پروسه تولید، یکی از 
مرغوبترین عسل های کشور است که حتی می توان در زمینه تولید انبوه و صادرات 
این محصول با ارزش تالش نمود. عباس هاشم لو که خود فارغ التحصیل رشته 
تحصیلی در حوزه کشاورزی و امور دام می باشد، اظهار داشت: در حال حاضر 
۱۲۰ کندوی زنبور عسل دارم و با روند روبه رشد پرورش زنبور عسل سالیانه ۵۰ 
کندو به مجموعه زنبورستان خود اضافه می کنم. این جوان ۲۸ ساله طارمی از 
ورود عسل تقلبی در بازار گالیه کرد و افزود: درست هم زمان با فصل برداشت 
عسل و ارائه آن به بازار تشخیص عسل مرغوب با عسل نامرغوب در بازار فروش 
برای مردم امکان پذیر نبوده و اگر محل مناسبی برای عرضه این محصول در طارم 
مشخص شود که بتوان عسل آن را توسط مراجع ذیصالح آزمود و عسل مطمئن 
در اختیار مردم قرار داد، مشکل فروش عسل زنبورداران طارمی را حل خواهد کرد.

این کارآفرین برتر در زمینه تولید عسل عنوان کرد: به دنبال تولید محصوالت 
جانبی از محل پرورش زنبور عسل هستم و در آینده ای نزدیک در زمینه تولید 
و برداشت زهر زنبور عسل که ارزش دارویی فراوانی دارد فعالیت خود را آغاز 
خواهم کرد. هاشم لو اظهار داشت: زنبورداران طارمی می توانند در کنار تولید 

عسل محصوالت جانبی همانند؛ ژل رویال، بره موم، موم، گرده گل و زهر زنبور 
عسل تولید کنند که سود باالیی برای آنان خواهد داشت.

این زنبور دار جوان طارمی این شهرستان را به عنوان یکی از بهترین مناطق 
پرورش زنبورعسل عنوان کرد و افزود: با توجه به شروع تخم ریزی زنبور در اواخر 
دی ماه، بسیار ی از گیاهان و درختان این شهرستان بخصوص درختان فندق در 
این زمان گل دهی می کنند که این موضوع موجب رشد جمعیتی زنبورهای عسل 
طارم نسبت به سایر نقاط استان زنجان شده و فعالیت زنبورهای عسل یک ماه 
زودتر از سایر نقاط استان شروع می شود. علی نصیری دیگر کارآفرین زنبورداری 
شهرستان طارم نیز گفت: نبود شکر یارانه ای به حد کافی و نبود بازار ف روش 

مناسب در مقابل عسل تقلبی موجود در بازرا از مشکالت این حرفه است.
این کارآفرین ۳۲ ساله طارمی که ۱۰ سال است در این حوزه فعالیت می کند، 
عنوان کرد: در صورت حمایت های الزم از طرف دستگاه های متولی از صنعت 
زنبورداری، تولید عسل در شهرستان طارم افزایش خواهد یافت که موجب ایجاد 

اشتغال در شهرستان می شود.
پیش بینی تولید ۲۵۹ هزار کیلوگرم عسل در طارم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم از سیر صعودی ایجاد اشتتغال در زمینه 
زنبورداری گفت: در سال جاری با توجه به بارندگی های فراوان و وجود گل ها 
و گیاهان فراوان در مراتع و ارتفاعات این شهرستان و همچنین اشتیاق جوانان 
این شهرستان به فعالیت در بخش پرورش زنبور در زمینه تولید عسل افزایش 

چشمگیری خواهیم داشت.
مجتبی اسکندری فصل آمار گیری تعداد زنبورداران شهرستان طارم را مهر ماه 
هر سال عنوان و خاطرنشا: کرد طبق آمار بدست آمده در مهرماه سال ۹۷ از ۴۰۴ 
زنبورستان شهرستان طارم ۴۱۷ بهره بردار در تولید عسل فعال بوده اند که از این 

تعداد زنبورستان ۱۰۶ هزار کیلوگرم عسل تولید شد.
وی اظهار داشت: با توجه به عبور از خشکسالی و بارش های فراوان و همچنین 
رویش انواع گونه های گیاهی در دشت ها و ارتفاعات شهرستان طارم پیش بینی 
می شود تولید عسل در طارم به مقدار ۲۵۹ هزار کیلوگرم افزایش یابد. اسکندری؛ 
عرضه شکر یارانه ای برای زنبورداران، مشاوره و برگزاری کالس های آموزشی و 
صدور مجوزه جهت دریافت تسهیالت را از اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی 
طارم در جهت حمایت از فعالین این عرصه برشمرد و افزود: برای تولید محصوالت 
جانبی در صنعت زنبورداری، کالس های آموزشی و مشاوره های الزم جهت تولید 
ژل رویال، گرده گل، بره موم، موم و همچنین تکثیر زنبور عسل برای زنبورداران 
طارمی ارائه داده شده و امیدواریم در سالهای آینده با تولید این محصوالت با 

ارزش و ارزآور گام بلندی در زمینه رونق تولید برداشته باشیم.
شهرستان طارم با ۴۷ هزار نفر جمعیت )حدود ۵ درصد جمعیت و ۱۰ درصد 
مساحت استان زنجان( در ۹۰ کیلومتری شمال شرقی زنجان واقع شده و با 

استان های قزوین، اردبیل و گیالن همسایه است.

روزنامه صبح ایران


