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تغییرات آب و هوایی شدید، خشکسالی و کاهش 
بارندگی هــا که اکنــون اروپا را که به قاره ســبز 
مشهور است درگیر کرده، بر روی یک نکته بسیار 

مهم باید توجه ویژه کرد،  امنیت غذایی.
با رخداد جنگ اوکراین و روســیه اهمیت تأمین 
غذا بیشــتر احساس شد، تا جایی که اکنون اروپا 
نیز درگیر کمبودهای غذایی به خاطر این جنگ 
است عالوه بر آن اروپا با کمبود سوخت نیز روبرو 
است چرا که روســیه صادرات سوخت به اروپا را 

قطع کرده است.
ایران نیز بی تأثیر از شــرایط بــه وجود آمده در 
منطقه و دنیا نیســت امــا تأثیراتــی که جنگ 
اوکراین به قاره ســبز وارد کــرده، هنوز به ایران 

وارد نشده است.
ایران کشوری خشک است که تنها بخش شمالی 
آن دارای بارندگی قابل توجهی است هر چند اگر 
بر روی سه اســتان شمالی کشور سرمایه گذاری 
شــود و برای کشــاورزی آن مدیریت صحیحی 
اعمال شــود می تواند عــالوه بر بهبود شــرایط 
اقتصادی و معیشتی سه استان شمالی، نگرانی از 
امنیت غذایی را کاهش داده و حتی از بین ببرد.

ســرمایه گذاری هایی که تاکنون بر روی صنعت 
خودرو انجام شــده است اگر در زمینه کشاورزی 
ســرمایه گذاری شــده بود، ایران ســال ها پیش 
در زمینــه تولیدات کشــاورزی که مســتقیم با 
غذای مردم ســروکار دارد، خودکفا شده بود و در 
تالطم هایــی که در جهان به وجود آمده و خواهد 
آمد،  می توانســت با خیالی آســوده تر به راه خود 
ادامه دهد. اما می بینیم که بخش کشــاورزی به 
ویژه بخش تولید محصوالت کشاورزی استراتژیک 
همچون گندم همچنان نیازمند به واردات هستم 
در حالی که ایران ظرفیت تولید بیش از نیاز گندم 

خود را دارد و می تواند صادر کننده هم باشد.
ادامه رونــد کنونی در منطقه و دنیا حساســیت 
امنیــت غذایی را بیشــتر می کند و بــا وخامت 
اوضاع کســی به دیگران رحم نخواهد کرد. کشت 
فرامرزی یعنی کشــاورزی در دیگر کشورها چند 
سالی است که رواج پیدا کرده و برخی نیز دست 
به ایــن کار زده اند. ایران نیــز از این قافله عقب 
نمانده و در ونزوئال اقدام به کشاورزی کرده است.
بخشــی از نیازهای کشــورهایی که با کمبود آب 
روبرو هســتند می تواند از کشت فرامرزی تأمین 
شــود، این روند باید با کشورهای دوست و همسو 
انجام شود که البته ونزوئال نیز یکی از کشورهای 

دوست و همسو با جمهوری اسالمی ایران است.
اما در این سیاست باید همه احتماالت و اتفاقات 
را پیــش بینی کرد چرا که احتمــال می رود که 
تغییرات سیاســی در کشورهایی همچون ونزوئال 

اتفاق بیفتد و همه کاشته ها را نابود کند.
بهترین سیاست در زمینه کشاورزی و تولید مواد 
غذایی، در داخل کشور است چرا که عوامل بیرونی 

نمی توانند زیانی به آن وارد کنند.
کشاورزی نیاز به حمایت و هدایت دارد،  از تغییر 
نوع آبیاری گرفته تا جلوگیری از تغییر زمین های 
کشــاورزی به مسکونی و دیگر مسائل که دولت و 
وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه اقدامات 

اساسی و فوری انجام دهد.
هلند با وجود مساحت کمتر از مجموع سه استان 
شمالی کشورمان یعنی استان مازندران، گیالن و 
گلستان، از ظرفیت های خود در زمینه کشاورزی 
حداکثر بهره را برده اســت. تــا جایی که هلند با 
وجود بهره مند نبودن از امکانات مشابه ایران، دو 
برابر درآمد نفتی کشــورمان صادرات کشاورزی 
دارد. این اتفاق در حالی در هلند افتاده است که 
شــرایط آب و هوایی این کشور مشابه سه استان 
شمالی ایران نیست. چهار فصل را ندارد اما با این 
وجود توانســته است هم خود را به خودکفایی در 
زمینه کشاورزی برســاند و هم صادرات و درامد 
ارزی داشته باشد که از درامد صادرات نفت ایران 

دو برابر بیشتر است.
هلند با 41 هزار کیلومتر مربع و بیش از 17 میلیون 
نفر جمعیت، چگونه توانسته است کشاورزی خود 
را تا این اندازه گســترش دهد در حالی که ایران 
با بیش از یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع 
وســعت و جمعیت 80 میلیونی هنوز وابســته به 
واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی است.
روشن اســت که این بخش مهم نیازمند مدیریت 
اســت، مدیریتی که بتواند کشــاورزی کشور را 

فعال تر کند تا جایی که خودکفایی حاصل شود.
اگــر در زمینه صنعت خودرو کــه اکنون همگان 
از مســئوالن گرفته تا مــردم از آن گالیه دارند، 
به بخش کشــاورزی اهمیت داده شده بود، ایران 
قطب کشاورزی منطقه و حتی در بخش هایی در 
دنیا بود. زمانی کــه امنیت غذایی به خطر بیفتد 

خودرو نمی توان خورد!

 امنیت غذایی با خودکفایی 
در کشاورزی

رئیس جمهور:

 کشت فراسرزمینی در دستور کار
 وزارت کشاورزی است
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اخــبــار

سرمقاله

وزیر کشور:

دولت عراق برای تامین امنیت زائران اطمینان داده است
گفــت: دولت عراق به ایــران اطمینان داده که امنیت خوبی برای زائــران اربعینی برقرار 

خواهد بود.
احمد وحیدی وزیر کشــور در حاشیه مراســم ترحیم آیت اهلل ناصری، گفت: به لطف خدا 
کارهای خوبی در مرزهای کشــور برای خروج زائران در دســت انجام قرار گرفته و شاهد 
هســتیم وضعیت خوبی برقرار است، زائران می توانند به راحتی از مرزهای زمینی از کشور 
خارج شوند و مشکل خاصی در این زمینه نداریم. وی در مورد ورود وزارت کشور درحوزه 
فروش بلیط  هواپیما برای زائرین اربعین تشــریح کرد: بلیط های ســفرهای هوایی توسط 
وزارت راه و سازمان هواپیمایی کنترل و قیمت گذاری شده و کنترل ها همچنان ادامه دارد.
وزیر کشــور در پاسخ به ســوالی مبنی بر وضعیت امنیت کشور عراق خاطر نشان کرد: در 
این کشــور امنیت برقرار شده است و دولت عراق به ایران اطمینان داده که امنیت خوبی 

برای زائران اربعینی برقرار خواهد بود.

فرمانده مرزبانی: 

مردم فقط به مرز مهران مراجعه نکنند
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: احتماالً در روزهای آینده شــاهد افزایش جمعیت زائران در 
پایانــه مرزی مهــران خواهیم بود و در همین چارچوب از مردم می خواهیم که به ســایر 

پایانه های مرزی برای سفر به عراق مراجعه کنند.
سردار  احمدعلی گودرزی   با اشــاره به برخی از اقدامات صورت گرفته در پایانه های مرزی 
برای ایام اربعین حســینی)ع( اظهار داشــت: با توجه به اینکه امســال مراسم راهپیمایی 
اربعین حســینی در فصل گرما برگزار می شــود در پایانه های مرزی سایه بان هایی ایجاد 
کرده ایم و مه پاش هایی نیز مســتقر کرده ایم. وی با تأکید بر اینکه تمام تالش مســئوالن 
کشور در این راستاست که زائران اربعین حسینی سفر آسان و ارزانی داشته باشند، افزود: 
از زائران اربعین حســینی درخواســت می کنیم که حتماً به قوانیــن و مقررات جمهوری 
اسالمی ایران و عراق و دستورالعمل هایی که در ارتباط با سفر زائران اربعین حسینی صادر 

می شود توجه کنند و احترام بگذارند .
سردار گودرزی با بیان این که براساس تجربیات سال های گذشته با نزدیک شدن به اربعین 
حســینی تعداد مراجعه زائران  به مرز مهران  افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: از مردم 
می خواهیــم که به پایانه های مرزی دیگــر مراجعه کنند در زمان حاضر غیر از مرز مهران 
زائران می توانند از پایانه های مرزی خسروی، چذابه، شلمچه، تمرچین و باشماق برای سفر 
به عراق تردد کنند. فرمانده مرزبانی فراجا همچنین با اشاره به گیت های مشخص شده در 
پایانه های مرزی برای عبور زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: این گیت ها برای ایجاد نظم 
و کنترل های امنیتی ایجاد شــده  است و در زمان حاضر 64 گیت  در نظر گرفته ایم که در 
صورت ضرورت  به 91 گیت افزایش پیدا می کند و تالش داریم که برای ســال های آینده 

امکانات بیشتری در این حوزه در نظر بگیریم. 
سردار گودرزی با اشاره به مرز خسروی، گفت: در زمان حاضر از ساعت 6:30 صبح تا 6:30 
بعدازظهر از این پایانه مرزی عبور و مرور زائران انجام می شــود و در تالش هســتیم که با 

رایزنی با مقامات عراقی ساعت عبور و مرور از این پایانه مرزی را افزایش دهیم.

همکاری دولت و مجلس برای تقویت طرح بانکداری
دولت و مجلس برای تقویت طرح بانکداری جمهوری اســالمی ایران که هم اکنون مراحل 

بررسی خود را در مجلس می گذراند، همکاری می کنند.
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، 
رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند بررسی طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران که 
هم اکنون در مجلس شورای اسالمی در دستور کار نمایندگان است و مهمترین محورهای 
تغییر در ساختار، وظایف و اهداف بانک مرکزی گزارشی ارائه داد. پس از این گزارش اعضا 
مقــرر کردند، همکاری دولت با مجلس در نهایی کردن این طرح ادامه یابد و نقطه نظرات 

دولت در جهت تقویت طرح بانکداری پیگیری شود. 

صفحه 2

 تجویز »دوا گُلی«
برای زخم چند ساله!
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آگهي  مناقصه عمومي - دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی  
شماره 1401/1-27

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت » ستاد« : 2001001224000030

روابط عمومي  شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

ت اول
نوب

شرکت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد عملیات احداث ايستگاه کمپکت پرچیکالی قائمشهر برابر شرايط ذيل و بشرح مشخصات و اطالعات مندرج در اسناد مناقصه به  مناقصه 
گر واجد شرايط واگذار نمايد.الزم به ذکر است کلیه فرآيندهاي برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و همچنین گشايش پاکات ، مطابق فرآيند تعربف شده در بستر 

سامانه تدارکات الکترونیك دولت به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظايرآن که مغاير با آيین نامه مذکورباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنین به  پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقآ ترتیب  اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئیات مربوطه 

در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
مراتب در سايت معامالت توانیر به آدرس https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا جهت اطالع رساني درج گرديده است

شناسه آگهی 1376093
نوبت اول 1401/6/15 ، نوبت دوم 1401/6/16

شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان 

1- گواهي صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه الزامي مي باشد.الزامات مورد نیاز
2- ارائه گواهینامه تايید صالحیت ايمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي در زمان بازگشايي پاکات الزامي میباشد. 

مبلغ ضمانتنامه
1/809/744/390 ريال معادل » يك میلیارد و هشتصد و نه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و سیصد و نود ريال تمام«)شرکت در فرآيند ارجاع کار(

نوع ضمانتنامه
 )شرکت در فرآيند ارجاع کار( 

تضمین هاي معتبر )شامل فیش واريزی)وجه نقد( ،ضمانتنامه بانکي،....( مطابق آيین نامه تضامین دولتي مصوبه هیأت وزيران بشماره 
123402/ت50659 هـ  مورخ 1394/9/22 و  اصالحیه هاي بعدي آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

سامانه »تدارکات الکترونیك دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.irمحل دريافت و ارسال اسناد:

از ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/21  الي ساعت 19:00 روز  پنجشنبه مورخ 1401/06/24.زمان دريافت اسناد:

تا ساعت 15:35روز يکشنبه مورخ 1401/07/10.مهلت ارسال پیشنهاد

ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/07/12.زمان گشايش پاکات:

36/194/887/799 ريال معادل » سی و شش میلیارد و يکصد و نود و چهار میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود قیمت پايه مناقصه:
و نه ريال تمام«مطابق فهرست بهاء سال 1401.

مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان گفت: خوشبختانه پس از افتتاح 
طرح غدیر تمامی اجزای آن شــامل ایســتگاه پمپــاژ w۲ و خط انتقال 
۲400 به همراه تاسیســات مربوطه با ظرفیت کامل در مدار بهره برداری 
قرار گرفته است و به طور پیوسته در حال انتقال 10 هزار لیتر آب شرب 

با کیفیت عالی سد دز به شبکه آبرسانی شهرهای هدف هستیم.
عباس صدریان فر در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره بــه بهره برداری کامل 
از اَبَرپروژه آبرســانی غدیر اظهار کرد: یازدهم شــهریورماه سال 1401 با 
حضور رئیس جمهور، پس از تالش جهادی 10 ماهه، شــاهد بهره برداری 

کامل از پروژه عظیم آبرسانی غدیر بودیم.
وی در تشریح جزئیات طرح گفت: خوشبختانه پس از افتتاح طرح غدیر 
تمامی اجزای آن شامل ایستگاه پمپاژ w۲ و خط انتقال ۲400 به همراه 
تاسیسات مربوطه با ظرفیت کامل در مدار بهره برداری قرار گرفته است 
و به طور پیوســته در حال انتقال 10 هزار لیتر آب شرب با کیفیت عالی 

سد دز به شبکه آبرسانی شهرهای هدف هستیم.
مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان در بیان تغییر کیفیت آب شرب 
در شــهرها و روستاهای هدف طرح غدیر افزود: بر اساس آخرین جزئیات 
ارائه شده از سوی شرکت های آب وفاضالب منطقه، در حال حاضر شبکه 
آبرسانی شــهرهای حمیدیه، رفیع، هویزه، سوسنگرد و روستاهای دشت 
آزادگان به طور کامل تحت پوشــش ســامانه جدید قرار گرفته و آب با 

کیفیت سد دز در شبکه توزیع آنها جاری است.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت آبرسانی شهرهای هدف طرح غدیر، 
پیش از بهره برداری از این اَبرپروژه گفت: شهرهایی که اکنون از آب بسیار 
باکیفیت ســد دز اســتفاده می کنند، پیش از این با مشکل آب شرب کم 

کیفیت با میزان شوری حدود ۲000 مواجه بودند.
صدریان فر در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چه زمانی همه شهرهای 
هدف از آب با کیفیت دز به طور کامل بهره مند می شــوند، گفت: با توجه 
به فاصله قابل توجه شــهرهای تحت پوشش طرح از مبدا تامین از جمله 
خرمشــهر، شادگان، آبادان، دارخوین و اهواز، آب با کیفیت به تدریجطی 
روزهای آتی به شــبکه توزیع این شهرها رســیده و جایگزین آب قبلی 
موجود در مخازن و شــبکه خواهد شــد اما روند افزایش کیفیت آب به 

صورت ملموس در حال اتفاق است.
وی افزود: بــا توجه به محدودیت های فنی، به دلیل تخلیه مخازن از آب 
قبلی و جایگزین شدن آن با آب غدیر، شاهد تدریجی شدن فرایند ارتقای 

کیفیت آب هستیم.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در تشریح آخرین وضعیت تامین 
آب در شــهر اهواز گفت: هم اکنون بخش هایی از شبکه توزیع شهر اهواز 
در تصفیــه خانــه های 1 و ۲ به خــط انتقال جدید متصل شــده که با 
توجه به وســعت شــبکه و مخازن شــهر اهواز در حال جایگزینی با آب 
 قبلی هســتیم و مردم به تدریج تغییر کیفیت آب را به شــکل محسوس 

مشاهده می کنند.

تازه ترین جزئیات بهره برداری از پروژه غدیر

تزریق آب باکیفیت در رگ های خوزستان

شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی رونمایی شد 

دستاورد ملی


