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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد؛

حوادث

غرق شدن دو قلوهای اصفهانی

فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان اصفه��ان از غرق
ش��دن  ۲پس��ر بچه دو قلوی  ۳س��اله در "اس��تخر
آب کش��اورزی" در روستای "ابوالخیر" خبر داد .به
گزارش ایلنا"،محمدرضا خداودس��ت" گفت :در پی
اع�لام مرکز فوریت های پلیس��ی ،۱۱۰بالفاصله
ماموران انتظامی و عوامل امدادی س��ریع ًا در محل
حادثه حاضر شدند .وی افزود :در تحقیقات مشخص
شد به دلیل غفلت والدین خود به داخل استخر آب
کش��اوزی س��قوط کرده و غرق ش��دند .او گفت :با
کم��ک م��ردم و پلیس کودکان خردس��ال از آب به
بیرون کش��یده ش��دند اما علی رغم تالش عوامل
اورژان��س متاس��فانه این دو ک��ودک جان خود را از
دست دادند.

مراقب کانال های بورسی باشید

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری
پلیس فتا درباره فعالیت کانال های و صفحات بورسی
فع��الدرفض��ایمجازیبههموطنانهش��داردادو
گفت :اکنون شاهد افزایش فعالیت کانالها و صفحاتی
هستیم که اقدام به فروش سیگنال یا سرمایهگذاری
در بورس میکنند .به گزارش تس��نیم«،علی محمد
رجب��ی» گف��ت :معمو ًال با جذاب ش��دن یک حوزه،
مجرمان و کالهبرداران نیز در آن حوزه فعال شده و
س��عیمیکننداز فضای بهوجود آمدهبرای رس��یدن
به اهداف خود استفاده کنند .او افزود :در حال حاضر،
شاهد افزایش فعالیت کانالها و صفحاتی هستیم که
اقدام به فروش س��یگنال یا سرمایهگذاری در بورس
میکنند؛هموطنانبایدبدانندکهورودبهبورس،قواعد
خاص خود را دارد؛ این کار باید از طریق ش��رکتهای
سرمایهگذاری معتبر انجام شود لذا باید به صحبتهای
متخصصانبازارسرمایهتوجهکنندوبرابرتوصیههای
اقتصادی وارد فضای بورس شوند.

خسارت 4هزار
میلیاردی کرونا به
مراکز اقامتی

خــبرویـژه

معاونگردشگریکشورازخسارت 4هزارمیلیاردتومانیکرونابهمراکزاقامتیودفاترمسافرتیخبردادوگفت:تماممراکزاقامتیدرمناطقسفیدبازاست.بهگزارشفارس«،ولیتیموری»گفت:همانطور
کهمیدانیدهمکارانمادربخشخصوصیونیمهخصوصیصنعتگردشگریحدودسهماهاستکههمگامباتوصیههایبهداشتیستادملیمدیریتکرونابهشکلداوطلبانهمراکزتفریحی،گردشگری
حتی اقامتی و پذیرایی خودشان را تعطیل کردند ،به دنبال این بودیم کمک کنیم تا از این بحران هر چه زودتر عبور کنیم .معاون گردشگری افزود :برای موزهها و مراکز تاریخیمان یک پروتکل 40صفحهای
آماده کردیم ،این حساسیت برای ما بهعنوان متولیان گردشگری کشور وجود دارد و سعی کردیم در مدت این سه ماه تمامی موارد را به بخشهای مربوطه انتقال دهیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.

جامعه

گروهاقتصاداجتماعی:فرماندهعملیاتمقابلهبا
کرونا درتهران علت افول و کاهش محسوس
مبتالیان به کرونا در تهران را رعایت متعهدانه
بهداش��ت فردی از سوی شهروندان دانست و
در عین حال گفت :هرگونه خسته شدن مردم
مبنی بر عدم توجه به توصیههای بهداش��تی
میتواند کاهش چشمگیر کرونا را دستخوش
تغییر کند .به گزارش«اس��کناس» به نقل از
ایسنا« ،علیرضا زالی» گفت :گرچه آمارهایی
مبنی بر کاهش ویروس کووید  ۱۹مش��اهده
میشود ولی کماکان این ویروس در کشور و
مش��خصادرتهرانهمچنانباقیاس��ت .وی
افزود:مسیراستقراروالنهگزینیویروسکرونا
در سطح شهر وجود دارد و همچنان شواهدی
مبنی بر این که این ویروس از سطح شهر زدوده
شده باشد ،وجود ندارد.
وی با اش��اره به این که عدم رعایت توصیهها
و مالحض��ات بهداش��تی بزرگتری��ن نگرانی
سیس��تم بهداشت و درمان است ،خاطرنشان
ک��رد :هرگون��ه رفتار پرخط��ر و بیتوجهی به
توصیههای بهداش��تی میتواند ابعاد فریبنده

کرونا همچنان در کمین

و خطرناک کرونا را بیش از پیش نمایان کند.
او ب��ا بی��ان اینکه ماهیت کووید  ۱۹ماندگاری
باالدر س��طوح اس��ت،تا بتوانددر اس��رعوقت
میزبانی زنده را برای اس��تمرار بقای خود پیدا
کن��د ،ادام��ه داد :تغییر رفتار ویروس کرونا دور
از ذهن نیست و این ویروس کشنده میتواند
میزبانهای جدید خود را با شدت عالیم بیشتر
درگیر و شکار کند .بنابراین تازمانیکه زنجیره

گروه اقتصاد اجتماعی :مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران
و حومه از تغییر قیمت بلیت متروی تهران و حومه از ابتدای خرداد
ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش«اسکناس» به نقل از ایلنا« ،فرنوش نوبخت» با اشاره به
اینکه طبق مصوبه اعمال افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر
تهران که به تایید شورای اسالمی شهر تهران و فرمانداری تهران

انتقالویروسقطعنشدهبایدتوصیههاباشدت
و قوت ادامه یابد .وی همچنین درباره ضرورت
استفادهازدستکشنیزتوضیحداد:درصورتیکه
ش��رایطمهیاباش��داستفادهازدستکشگزینه
مناس��بی اس��ت .مادامی که دستکش استفاده
نمیکنیدبایدازشستندستهاغافلنشوید.او
توصیه کرد :قبل از شستن دستها و مادامیکه
در خارج از منزل هستید ،مراقب باشید که به

فزایش قیمت بلیت مترو از اول خرداد
رسید همانند سنوات گذشته باید از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری
این تغییرات برابر مصوبه ابالغ ش��ده اعمال میش��د ،گفت :به دلیل
ش��یوع ویروس کرونا این افزایش قیمت بر خالف س��الهای قبل با
کمی تاخیر از روز پنجشنبه (اول خرداد ماه) اعمال می شود.
نوبخ��ت درب��اره افزای��ش قیم��ت بلیت مترو اظهار کرد :بر اس��اس
مصوبه ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران قیمت بلیت مترو برای بلیت

"مثلث خطر" صورت دست نزنید ،قسمتهای
میانی صورت ش��امل چش��مها ،بینی و دهان
از س��وی محقق��ان "مثلث خط��ر" نام گرفته
اس��ت .این قس��متها دارای مخاط هستند و
وی��روس کرون��ا میتواند از طریق مخاط وارد
بدن انس��ان ش��ود .بنابراین با دستهای آلوده
هرگز به صورت خود دست نزنید .زالی با بیان
این که اس��تفاده از ماسک میتواند به صورت
ج��دی مان��ع از ابتال به کرونا ش��ود تاکید کرد:
دست نزدن به قسمتهای میانی صورت یکی
از مزایای اس��تفاده از ماس��ک است .همچنین
در محیطهای��ی که فاصلهگذاری اجتماعی به
صورت محدودتری رعایت میش��ود استفاده
ازماس��کض��روریوموج��بکاهشانتقال
ویروس می شود .وی در بخش دیگری درباره
نگرانی بانوان باردار مبنی بر تهدید کرونا اعالم
کرد :به طور کلی خانم های باردار در گروه افراد
با ریس��ک باالی ابتال به بیماریها قرار دارند
و ای��ن موض��وع مرتبط با تغییرات هورمونی و
سیس��تم ایمنی است که فرد در طول بارداری
شرایط متفاوتتری را تجربه میکند.

افزایش فرزندخواندگی در ایران

معاون اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور با اشاره
ب��ه افزای��ش موارد فرزندخواندگ��ی در ایران گفت:
س��االنه دو هزار کودک به فرزندخواندگی س��پرده
میش��وند که یکهزار و  ۷۰۰نفر از این کودکان به
فرزندخواندگ��ی دائم��ی و  ۳۰۰کودک نیز به امین
موقت سپرده میشوند .به گزارش ایرنا« ،حبیب اهلل
مسعودی فرید»گفت :بعد از تصویب قانون حمایت
از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
سال  - ۹۲که بهتر از قانون مصوب در سال  ۵۳است
 ،تعداد موارد فرزندخواندگی افزایش یافته و ساالنهدو هزار کودک به فرزندخواندگی می روند.

واکنشپلیس
به دستگیری پسر "پارکورکار"

فرمان��دهانتظام��یپایتختدربارهبازداش��تپس��ر
"پارک��ورکار" اینس��تاگرام گفت :این فرد از س��وی
پلیس فتای پایتخت دستگیر شده است .به گزارش
ایسنا«،رحیمی» با بیان اینکه ما با ورزش مخالفتی
نداریمگفت:ورزشپارکورنیزیکیازورزشهاخوب،
مفرح و بانشاط است؛ اما با رفتارهای هنجارشکنانه،
مبتذل و ناشایست ایشان و فرد همراهش مخالفیم و
قطعا پلیس و دستگاه قضایی با این فرد و همراهش
به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

رئیس سازمان هالل احمر استعفا داد

سخنگوی جمعیت هالل احمر از استعفای «مرتضی
س��لیمی»،رئیسس��ازمانامدادونجاتهاللاحمر
خب��رداد.بهگ��زارشفارس«،محمدنصیری»گفت:
«مرتضی س��لیمی» ،رئیس س��ازمان امداد و نجات
استعفای خود را به رئیس جمعیت هالل احمر تقدیم
کردهاست.بهگفتهوی،سلیمیدراینمتنخستگیبه
دلیلجنسسختکاردرامدادونجاتدرمدتنزدیک
به  ۵سال را علت استعفای خود اعالم کرده است.

کنترل ترافیک با استفاده از پهپادها

تک س��فره ۱۵۰۰تومان ،تک س��فره حومه ۱۷۰۰تومان ،تک سفره
هشتگرد ۵۰۰۰تومان و تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره)همانند
سال گذشته بدون افزایش  ۹۰۰۰تومان تعیین شده است.
مدیر عامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه در ادامه گفت:
افرادی که از خطوط حومهای استفاده میکنند باید در ایستگاه مبدا
بلیت تک سفره حومه ،هشتگرد و فرودگاه را تهیه کنند.

فرمانده نیروی انتظامی در س��خنانی اعالم کرد:به عزم
جدیبرایتحققهوشمندسازیپلیسطییکبرنامه
مدونسهسالهصورتمیگیرد.بهگزارشایسنا«،حسین
اش��تری» با اش��اره به تقویت ناوگان خودرویی پلیس
راهنمای��یورانندگ��ی،گفت:اس��تفادهازپهپادهابرای
مدیریت و کنترل ترافیکی یک اصل اساسی است.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

هشدار برای شیوع تب کریمه کنگو

مع��اون س�لامت اداره کل دامپزش��کی اصفه��ان
باتوجه به فرا رس��یدن فصل گرما و فعالیت کنهها
در باره احتمال ش��یوع تب کریمه کنگو در اس��تان
هشدار داد.
به گزارش ایرنا«،محمد کشتکار» گفت :از یکسال
پی��ش تاکن��ون هی��چ موردی از ب��روز این بیماری
در اس��تان مش��اهده و گزارش نش��ده است اما این
فصل امکان بروز آن وجود دارد به همین دلیل باید
مراقبتها و اقدامهای پیشگیرانه الزم انجام شود.
وی ادامه داد :بیماری تب کریمه کنگو نوعی بیماری
ویروسی است که از طریق گزش دام توسط نوعی
کنه بروز میکند و تاکنون در استان شیوع بیماری
تب کریمه کنگو گزارش نشده است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
اف��زود :کن��ه عام��ل بیماری تب کریم��ه کنگو در
فص��ل گرم س��ال فعال میش��ود و از ای��ن رو اداره
کل دامپزش��کی اصفهان برای جلوگیری از ش��یوع
بیماری تب کریمه کنگو اقدامهای پیشگیرانه انجام
میدهد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
اضاف��ه ک��رد :محیط و بدن دام برای پیش��گیری از
بیماری تب کریمه کنگو سمپاشی میشود و تاکنون
سه هزار و  ۳۰۰لیتر سم مصرف شده است.

فزایش قیمت لبنیات صحت ندارد

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت :بنابر اطالعات انجمن
صنای��ع لبن��ی تاکنون قیمت  ۱۲قلم محصول لبنی
که مش��مول قیمت گذاری افزایش��ی بوده ،تغییری
نداشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان« ،رضا باکری»
گفت :بنابر آمار و اطالعات انجمن تاکنون هیچ یک
از کارخانهه��ای لبن��ی قیمت  ۱۲قلم از محصوالت
لبنی را که شامل قیمت بودهاند ،تغییر ندادهاند.
او اف��زود :کارخانههای لبن��ی محصوالت خارج از
لیست قیمت گذاری را به دلیل افزایش هزینههای
دس��تمزد ،مواد بس��تهبندی ،حمل و نقل و تغییرات
نرخ ارز و جلوگیری از زیان اصالح کردند.
باک��ری ادامه داد :کارخانههای لبنی ممکن اس��ت
قیمت شیر شیشهای را که تحت عنوان سنتی عرضه
میکنند افزایش داده باشند ،اما قیمت شیر بطری که
مشمول نرخ گذاری است ،تغییری ندادهاند.

گزارش ها نشان می دهد؛

بیشترین دستمزد کشاورزی در دست نشاکاران

گروه کشاورزی :بررسی نتایج مشاغل بخش
کشاورزی نشان میدهد که بیشترین متوسط
مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با
 ۱۰۱هزار و  ۹۷۶تومان و کمترین متوس��ط
مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با ۸۰هزار
و  ۴۴۰تومان دریافت کرده است.
ب��ه گزارش«اس��کناس» به نقل ازتس��نیم،
بررس��ی ه��ا و نتای��ج وضعیت مزد مش��اغل
منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی
در پاییز 98نشان می دهد که بیشترین متوسط
مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با
 101هزار و  976تومان و کمترین متوس��ط
مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با 80هزار
و  440تومان دریافت کرده اس��ت .بررس��ی
نتایج این طرح در پاییز  98در خصوص مزد
کارگران مش��اغل منتخب کشاورزی 7شغل
نش��ان می دهد،بیشترین متوسط مزد روزانه
در می��ان م��ردان با رق��م  1019768ریال به
کارگر"نشاکار" و کمترین متوسط مزد روزانه
به کارگر"بیل زن باغ" با رقم 804400ریال،
اختصاص داشته است .این در حالی است که
در پاییز97بیشترین مزد روزانه در میان مردان
با رقم  652326ریال به کارگر"دروگر غالت"
و کمتری��ن م��زد روزانه به کارگر میوه چین با
رقم  596169ریال اختصاص دارد .همچنین
طی پاییز  98در بین زنان ،بیشترین وکمترین
مزد روزانه به ترتیب به کارگر "میوه چین"با
رقم  652322ریال و کارگر" وجین کار و تنک
کار" با رقم  570364ریال اختصاص دارد .از

س��وی دیگر در پاییز 97بیش��ترین و کمترین
م��زد روزانه به ترتیب به کارگر"میوه چین"با
رق��م 476171ری��ال و کارگر"وجی��ن کار و
تن��ک کار" با رق��م 389460ریال اختصاص
دارد .باتوجه به درصد تغییرات متوس��ط مزد
روزان��ه م��ردان کارگر در پاییز  98نس��بت به
فصل مش��ابه س��ال قبل ،مشاهده می گردد
که متوس��ط مزد روزانه کارگر مرد "بیل زن
زمین زارعی" بیش��ترین افزایش و متوس��ط
مزد روزانه کارگر مزد"بیل زن باغ" کمترین
افزایش را داشته است .این در حالی است که
بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگر
زن در پاییز  98نس��بت به فصل مش��ابه سال
قب��ل ،مرب��وط به کارگ��ران زن " وجین کار و
تنک کار" بوده است .قابل ذکر در پاییز ،98
متوس��ط مزد روزانه مردان در تمام مش��اغل
منتخب کش��اورزی افزایش داش��ته است .از

س��وی دیگر این افزایش مزد برای زنان ،در
تمام مش��اغل منتخب کش��اورزی مشاهده
می ش��ود .با توجه به متوس��ط مزد مش��اغل
منتخب کش��اورزی در اس��تان های کشور در
پاییز  98باالترین متوس��ط مزد برای مردان
مربوط به کارگر "میوه چین" در استان قم با
تقریب ًا 1356210ریال و پایین ترین متوسط
مزد مربوط به کارگر" وجین کار وتنک کار"
در اس��تان خوزس��تان با تقریب ًا 539189ریال
بوده است .از طرف دیگر در پاییز  97باالترین
متوس��ط م��زد برای م��ردان مربوط به کارگر
"نهرکشو و مرزبند" در استان اردبیل با تقریب ًا
993691ری��ال و پایی��ن ترین مزد مربوط به
کارگر "بیل زدن باغ" در دواستان گلستان و
خراسان رضوی با تقریب ًا 350000ریال بوده
اس��ت .از س��وی دیگر در پاییز  ،98باالترین
وپایین ترین متوسط مزد برای زنان و در بین

استان های کشور ،به ترتیب مربوط به کارگر"
میوه چین" در استان همدان با تقریب ًا965414
ریال و کارگر " وجین کار و تنک کار" در استان
گلستان با تقریب ًا355793ریال می باشد .این
در حال��ی اس��ت که در پایی��ز  ،97باالترین و
پایین ترین متوس��ط م��زد برای زنان در بین
استان های کشور ،به ترتیب به کارگر "میوه
چین" در اس��تان هم��دان با تقریب ًا 613261
ری��ال و کارگ��ر " وجی��ن کار و تنک کار" در
اس��تان گلس��تان با تقریب ًا 286883ریال می
باش��د .بررس��ی شکاف جنسیتی مزد در پاییز
 98نشان می دهد ،بیشترین شکاف به کارگر
" نشاکار" با 39.6درصد تعلق دارد .به عبارت
بهتر  39.6درصد متوس��ط مزد مردان بیش
از زنان می باشد.
از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد
در پایی��ز 98ب��ه کارگر"می��وه چین" با 22.4
درصد،اختص��اص دارد .که این مهم نش��ان
دهنده بیش��تربودن متوسط مزد زنان نسبت
به مردان اس��ت .قابل ذکر اس��ت بیش��ترین
وکمترین ش��کاف جنس��یتی مزد در پاییز97
ب��ه ترتیب کارگر" وجی��ن کار و تنک کارگ
 31.6درصد و کارگر" میوه چین"  20.1درصد
تعل��ق دارد .بررس��ی ه��ا نش��ان می دهد که
ش��کاف جنس��یتی مزد در پاییز  ،98در بین
مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق
روس��تایی ،با افزایش  2.3درصدی نسبت به
پاییز ،97به کارگر "میوه چین" تعلق داش��ته
است.

عرضه کنجاله سویا و جو خارج از سامانه بازارگاه قاچاق است

گروهکشاورزی:معاونوزیرجهادکشاورزیگفت:
عرضه کنجاله سویا و جو خارج از سامانه به منزله
قاچاق کاال تلقی میشود .به گزارش«اسکناس»،
«مرتض��ی رضای��ی» در گفتگو بامهر در واکنش
به مباحث مطرح ش��ده مبنی بر اینکه نهادههای
دامی دو برابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده
میرس��د ،اظهارداش��ت :در راس��تای حمایت از

فعاالن زیربخش دام و طیور کش��ور ،نهادههای
دامی (ذرت ،کنجاله س��ویا و جو) به طور مس��تمر
توس��ط واردکنندگان و تأمین کنندگان نهاده در
س��امانه ب��ازارگاه نهادههای کش��اورزی عرضه
میش��ود .وی اضاف��ه کرد :ای��ن نهادهها جهت
توزی��ع ،با نرخ مصوب بی��ن دامداران ،مرغداران
و کارخانجات خوراک دام و تشکلهای مربوطه

به س��ازمان جهاد کشاورزی استانها اختصاص
مییاب��د .رضای��ی ادامه داد :در حال حاضر بالغ بر
 ۲۸هزار بهره بردار ش��امل دامداران ،مرغداران،
کارخانج��ات خ��وراک دام ،اتحادیهه��ای ملی و
اس��تانی و ش��رکتهای تعاونی در سامانه مذکور
احراز هویت ش��ده و امکان خرید در س��امانه را
دارا هس��تند .معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت:

عرض��ه کنجال��ه س��ویا و جو خارج از س��امانه به
منزله قاچاق کاال تلقی میشود بنابراین در صورت
ارائه مس��تندات مربوط به خرید نهادههای دامی
توس��ط تولیدکنن��دگان خارج از ن��رخ مصوب از
واردکنن��دگان و یا س��ایر عوامل توزیع ،موضوع
از طریق دس��تگاههای نظارتی از جمله تعزیرات
حکومتی قابل پیگیری است.

تولــید

دلیل گرانی موز مشخص شد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران
نوس��انات نرخ ارز و طوالنی ش��دن فرآیند واردات
دالیل گرانی موز عنوان کرد.
به گزارش ایلنا« ،اسداهلل کارگر»گفت :موز یکی از
میوههای وارداتی به کشور است که مانند هر کاالی
واردتی دیگر تحت تاثیر نرخ ارز قرار میگیرد.
وی ادامه داد :در حال حاضر ارز روزهای پر نوسانی را
طی میکنند و هر روز شاهد افزایش نرخ آن هستیم
و ج��ای تعج��ب ندارد که کاالهای که وارد کش��ور
میشوند افرایش قیمت را تجربه کنند.
کارگر دیگر دلیل تاثیرگزار بر افزایش قیمت موز را
طوالنی شدن فرآیند واردات عنوان کرد و افزود :در
حال حاضر به دالیل مختلف از جمله کرونا فرآینده
واردات طوالنی شده است یکی از بخشهای این
فرآینده قرنطینه بهداشتی است که مدت زمان آن
به شکل قابل توجه افزایش داشته است.

پیش بینی خرید  10میلیون تن
گندم در سال

مج��ری ط��رح گن��دم از پیش بین��ی خرید بیش از
 ۱۰میلی��ون و  ۵۰۰ه��زار ت��ن گندم مازاد در س��ال
جاری خبر داد.
به گزارش مهر« ،اسماعیل اسفندیاریپور» گفت:
سطح کشت گندم در کشور حدود  ۶میلیون هکتار
اس��ت که با توجه به ش��رایط مطلوب س��ال جاری،
پیشبینی میشود حدود  ۱۴میلیون تن تولید گندم
در کشور برداشت شود.
وی افزود :سطح کشت گندم حدود  ۶میلیون هکتار
اس��ت ک��ه ح��دود  ۲میلیون هکت��ار آن به صورت
گن��دم آب��ی و  ۴میلیون هکتار گندم به صورت دیم
کش��ت میش��ود و میتوان گفت که دو سوم سطح
کش��ت گندم کش��ور با آب سبز (آب باران) تأمین و
آبیاری میشود.
او ادامه داد :برآورد اولیه با توجه به شرایط مطلوب
س��ال ج��اری ،حدود  ۱۴میلی��ون تن تولید گندم در
کشور است.
اس��فندیاریپور می��زان ب��ارش ،تأمی��ن بذرهای
اصالح شده ،کود و سموم به اندازه کافی ،مبارزه با
بیماریها و استفاده از روشهای نوین آبیاری را از
شاخصهایی عنوان کرد که باعث افزایش برداشت
گندم خواهد شد.

