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نجات خانواده  6نفره باخرزی
از چنگال قاتل خاموش

رئیس اداره تولیدات گیاهی
جهاد کشاورزی چناران خبرداد:

پیش بینی برداشت105هزار تن
چغندرقند از اراضی کشاورزی

باقــری -رئیــس اداره تولیــدات گیاهــی جهــاد
کشــاورزی چناران از پیش بینی برداشت بیش از
 105هزار تن چغندرقند از اراضی این شهرستان
خبــر داد .علیــزاده گفت :در ســال زراعــی جاری
حــدود 2320هکتــار از اراضــی کشــاورزی
شهرســتان زیر کشــت محصــول چغندرقنــد رفته
اســت که پیــش بینی مــی شــود  105هــزار تن از
مــزارع چغندرقنــد برداشــت شــود .رئیــس اداره
تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چناران با اشاره
به آغاز برداشت از اواسط مهرماه افزود :تاکنون55
درصد مزارع چغندرقنــد با میانگین حدود  45تن
در هکتار برداشــت شده اســت .وی با بیان این که
امسال حدود 5هکتار از مزارع چغندرقند به روش
نشائی کشت شده ،ادامه داد :محصول برداشتی به
کارخانه قند چناران و کارخانه قند شیروان ودیگر
کارخانجات منطقه تحویل داده می شود.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان
صمت استان خبر داد:

کشف  ۱۵۲میلیارد ریال
کاالی قاچاق در یک ماه

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراســان رضوی از کشــف بیش از ۱۵۲
میلیارد ریال کاالی قاچاق در آبان ۱۴۰۰خبر داد.
به گزارش ایسنا ،بیاتی اظهارکرد :در آبان امسال
 ۱۵۴۶بازرســی از انبارها و مراکــز نگهداری کاال
 ،باراندازهــای کاال مانند باربریهــا ،مراکز عمده
فروشی کاال و واحدهای تولیدی صنعتی دراستان
انجام شــده اســت .وی با اشــاره به این کــه ارزش
ریالی کشــفیات در  ۲۹مورد صورت جلسه کشف
بیش از  ۱۵۲میلیارد ریال بوده است ،گفت  :عمده
کاالهای مکشوفه شامل انواع ماینر (۶۳۱دستگاه
اســتخراج رمــز ارز)  ،بخــاری مســتعمل ژاپنــی
( ۵۸دســتگاه) و روغــن خوراکی(۲۵هــزار لیتر)
بوده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اعالم کرد:

توزیع  ۹۱هزار تن شکر
در استان طی امسال

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان رضوی
از توزیع  ۹۱هزار تن شــکر ســفید تنظیــم بازار در
خراســان رضوی از ابتدای امسال خبر داد .نوری
در گفتوگــو بــا ایســنا درباره توزیع شــکر بــا نرخ
مصوب در اســتان اظهار کــرد :از ابتدای امســال
نزدیک به  ۹۱هزار تن شــکر سفید با هدف تنظیم
بازار در خراســان رضوی به قیمــت مصوب ۱۱۵
هزار ریال برای مصرف صنعت و  ۶۶هزار و ۵۰۰
ریال برای مصرف خانوار توزیع شــده است .وی با
بیان این که از ابتدای سال حدود  ۱۴هزار تن برنج
در اســتان توزیع شــده اســت ،افزود :برنامهریزی
شــده که  ۸۰۰تن برنج برای تنظیم بــازار تحویل
داده شود .از این مقدار ۴۵۷ ،تن برنج پاکستانی
به قیمــت مصــوب هرکیلوگرم  ۱۹۰هــزار ریال،
 ۳۰۰تن برنج تایلندی به قیمت مصوب  ۱۲۰هزار
ریال و  ۴۳تن برنج هندی به قیمت مصوب ۱۷۰
هزار ریال است.
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فرماندار با اشاره به سفر معاون وزیر راه وشهرسازی خبرداد:

تعیین تکلیف 4پروژه ناتمام خلیلآباد
حســین نوری-فرمانــدار خلیــل آباد با اشــاره
بــه ســفر معاون حقوقــی ،امــور مجلــس و
اســتا نهای وزارت راه و شهرســازی ،بــا
همراهــی مدیرکل راه و شهرســازی اســتان
به خلیل آباد گفت :پــس از بازدید از پروژه ها
مصوباتی درباره تســریع ســاخت بانــد دوم
محورخلیل آبــاد به بردســکن ،تعیین تکلیف
پروژه ناتمام ســایت اداری ،طــرح اقدام ملی
و جهــش مســکن در شــهرهای خلیــل آباد و
کنــدر ،اختصاص اعتبــار ملی بــرای اجرای
طرح تفصیلی شــهرخلیل آباد و ایمن ســازی
سه راهی کندر داشتیم .
•سایت اداری خلیل آباد از بخش دولتی

جدا می شود

به گزارش خراسان رضوی  ،معاون حقوقی،
امــور مجلــس و اســتا نهای وزارت راه و
شهرســازی ،با همراهی فرماندار شهرستان
و به اتفاق مدیرکل راه و شهرســازی اســتان
از ســایت اداری شهرســتان خلیــل آبــاد کــه
حدود 10سال ناتمام رها شده است بازدید
کردند ومقرر شد این پروژه از سازمان برنامه
وبودجه جدا شــود تا بعدا به بخش خصوصی
یــا شــهرداری واگذارشــود.دکترابراهیم
قاســم پور ،فرماندار خلیل آبــاد در گفت وگو
با خبرنگار ما با بیان این که سایت اداری می
توانــد کارکردهــای مختلفی داشــته باشــد،
افزود :هــدف شهرســتان تکمیل ایــن پروژه
وخــارج شــدن از ایــن وضعیت اســت که هم
اکنون رها شده وهیچ کمک و اعتباری ندارد.
فرمانــدار خلیل آباد بــا بیان این کــه اداراتی
درشهرستان داریم که فاقد زمین وساختمان

سایت اداری نا تمام خلیل آباد

نشــتیفانی-با تالش نیروهای اورژانس  ،115یک
خانــواده  6نفره در باخــرز که دچار مســمومیت با
گاز منواکســیدکربن شــده بودند از مرگ حتمی
نجــات یافتند.دکتــر قاســم خالقی رئیس شــبکه
بهداشت و درمان شهرستان باخرز با اعالم این خبر
افزود :یک مورد مســمومیت گاز منواکسیدکربن
در شهرســتان باخرز به مرکز فوریتهای پزشکی
گزارش شــد که یک دســتگاه آمبوالنــس به محل
حادثه اعزام شد.وی ادامه داد  :زمانی که ماموران
اورژانس  115به محــل حادثه می رســند متوجه
وضعیت بی حالی  6نفر از اعضای خانواده با عالیم
حالت تهوع  ،سردرد و سرگیجه می شوند و با توجه
به این که آبگرمکن بدون دودکش در داخل حمام
نصب شده ،علت حادثه نشت گاز منواکسید کربن
اعالم می شــود.خالقی افــزود  :خوشــبختانه این
افراد با اقدامات به موقــع ماموران اورژانس 115
به بیرون هدایت و به بیمارستان خاتم االنبیاء (ص)
باخرز منتقل شدند.

از میان خبرها

اداری هســتند ،اظهــار کــرد :ایــن مجموعه
می تواند به صورت مجتمع به چند دســتگاه
اداری واگذار شــود یا در اختیار شهرداری یا
بخش خصوصی و  ...قرار گیرد تا ضمن بهره
برداری بهتر از تخریــب آن جلوگیری به عمل
آید .قاسم پور از قول مساعد دکتر فرزاد نجات
نیا معاون حقوقی ،امور مجلس واستان های
وزارت راه وشهرسازی در این زمینه خبرداد و
افزود :موضوع سایت اداری با کمک نماینده
شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی از
طریق ســازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر
وزارتخانــه های مربــوط برای تعییــن تکلیف
پیگیری مــی شــود تا  این پــروژه از ســازمان
برنامــه وبودجــه جــدا شــود و بعدا بــه بخش
خصوصی یا شهرداری واگذارشود.
•اختصاص اعتبار ملی برای اجرای طرح
تفصیلی شهر خلیل آباد

فرمانــدار خلیل آبــاد همچنیــن با اشــاره به

سفر معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی
به شهرســتان بــا همراهی معــاون راهداری
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل کشــور،
مدیــران کل راه و شهرســازی و راهــداری و
حمل نقل استان ،معاون سازمان باز آفرینی
کشــور و همچنیــن معــاون واگــذاری زمین
و مســکن ایــران ،افــزود :در ایــن ســفر ،وی
بازدیدهایــی به صــورت میدانــی از باند دوم
خلیل آباد به بردســکن ،شهرهای خلیل آباد
و کندر ،داشــت که منجر به مصوباتی شــد.
فرماندار خلیل آباد به جلسه جمع بندی سفر
در محــل فرمانداری خلیل آباد اشــاره کرد و
به نتایــج ومصوبات این جلســه وبازدیدهای
میدانی پرداخت واظهار کرد :در این جلسات
و بازدید هــا مشــکالت و مطالبات مــردم در
بخش های تســریع ســاخت بانــد دوم محور
خلیل آباد به بردسکن ،تعیین تکلیف سایت
اداری ،طــرح اقدام ملی و جهش مســکن در
شــهرهای خلیل آبــاد و کنــدر ،درخواســت

بودجــه بــرای ســتاد بازآفرینــی و احیــای
بافتهای فرســوده و اختصاص قیر و ســالن
چند منظــوره در محله های هــدف برای هر
دو شــهر خلیل آباد و کنــدر ،اراضی خارج از
محدوده شمال شــهرخلیل آباد برای فضای
ســبز ،اختصــاص اعتبــار ملی بــرای اجرای
طرح تفصیلی شــهرخلیل آباد و ایمن سازی
ســه راهی کندر ازمهم ترین مــواردی بود که
در این سفرطرح و تصویب شد.
•قول مساعد معاون وزیر صمت برای
ارتقای نمایندگی صمت خلیل آباد به اداره

قاســم پــور همچنیــن بــه ســفر رســولیان
مدیرعامــل صنایــع کوچــک و شــهرک های
صنعتی وزارت صمــت به همــراه مدیرعامل
شــهرک های صنعتی اســتان به شهرســتان
خلیل آباد اشاره کرد وگفت :موضوع شهرک
صنعتی خلیل آباد وارتقای نمایندگی اداره
صنعــت ،معــدن وتجــارت بــه اداره از جملــه
مــواردی بود که بــا اســتقبال و توجــه معاون
وزیر مواجه شــد .فرماندار خلیــل آباد افزود :
نامه شهرک صنعتی خلیل آباد برای تصویب
از اواخر ســال گذشــته با نامه وزیر کشــور به
هیئت دولت برای انتزاع  ۴۱هکتار از شهرک
صنعتی موجود و تحویل به شهرســتان خلیل
آباد به لحاظ تقسیمات کشوری ارسال شده
اســت که درخواســت ســرعت در انجــام این
کار ارائــه شــد  .وی اظهــار کرد :هــم اکنون
تعداد زیادی از ســرمایه گذاران شهرســتان
منتظــر تصویــب این موضــوع برای ســرمایه
گذاری هستند که رسولیان قول مساعد داد
تا پیگیری صورت گیرد.

نماینده تربت حیدریه مطرح کرد :

درآمد ۱۵هزارمیلیاردی سالگذشته زعفران درجیب 30نفر
نماینــده تربــت حیدریــه ،مــه والت و زاوه در
مجلس با اشاره به این که سال گذشته حدود
 ۳۰نفر  ۱۵هــزار میلیــارد تومــان از زعفران
به جیب زدنــد ،گفت :مافیای زعفــران که در
دولت قبل ســر آن در پاســتور و دمش در بازار
رضای مشــهد بود ایــن روزها دایــم مصاحبه
می کنند کــه قیمت زعفــران کاذب اســت و
باید کاهش یابد.به گزارش خراسان رضوی؛
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه ،مه والت
و زاوه در مجلــس در مراســم تکریــم زعفــران
کاران اظهــار کــرد :در ســال  ۹۱درمجمــوع
 ۱۳۰تــن زعفــران صــادر کردیم کــه قیمت
دالری آن  ۴۲۰میلیــون دالر بــود و در ســال
 ۹۹میــزان صــادرات بــه  ۳۲۵تن رســید که
قیمت دالری آن  ۱۹۰میلیون دالر شد و این
یعنــی صــادرات دو برابر شــده اما متاســفانه
میزان ارز وارد شــده  ۷۰درصد کاهش یافته
است.وی تصریح کرد :این در شرایطی است
که قیمت زعفران در سال  ، ۹۱سه هزار دالر
بوده و این قیمت در دنیا کاهش نیافته و هنوز
هم سه هزار دالر است و حال آن که با احتساب
دالر  ۲۰هزار تومان حــدود  ۱۵هزار و ۶۰۰
میلیارد تومان به جیب مافیایی رفته که با یک
ســوم یارانه ای که در کشــور در ســال به همه
مردم دادیــم برابری می کند.زنگنه با اشــاره
به ایــن که ســال گذشــته حــدود  ۳۰نفر ۱۵
هزار میلیارد تومــان از زعفران به جیب زدند،
گفت :مافیای زعفران که در دولت قبل سر آن
در پاســتور و دمش در بازار رضای مشــهد بود
این روزهــا دایم مصاحبه مــی کنند که قیمت

زعفران کاذب اســت و باید کاهــش یابد.این
نماینده مجلس ادامــه داد :مافیــای زعفران
این روزها علیه کشاورزان و دست اندرکاران
زعفران به دولت و مجلس نامه نگاری میکنند
که قیمت زعفران افزایش یافته و مردم محروم
نمیتوانند زعفــران بخرند.زنگنــه افزود :در
دولت قبــل اعالم کــردم ایــن افراد کســانی
هســتند که دولــت قبل بــا آن ها همراه و ســر
این اژدهــا در پاســتور و دم آن در بازار رضای
مشهد بود و شاهد این ادعا آن که رئیس دفتر
روحانــی ،فــردی در تعــاون روســتایی را کــه
تازه منصوب شــده بود به خاطــر مصاحبه ای
که باید قیمــت زعفران بــه  ۱۶میلیون تومان

برســد برکنار مــی کند و ایــن دســتور از دفتر
رئیــس جمهور بــوده و ایــن روزها هــم همین
عده روزنامــه ها و رســانه هــا را در اختیار می
گیرنــد و تهدید و تطمیــع مــی کنند.نماینده
مردم تربت حیدریه خطاب به مافیای زعفران
گفت :اگــر واقعا به خاطر خشکســالی قیمت
پایین آمــده چرا این قــدر عصبانی هســتید و
علیه قیمــت زعفــران مصاحبــه و امضا جمع
می کنید ،این نشــان میدهد عملکرد خوب
وزارت جهــاد و مجلــس و اعتمــاد نکــردن به
شــورای ملی زعفران  ،قیمت این محصول را
به قیمت جهانی نزدیک کرده است.حســین
شــرافتی راد ،معــاون اســتاندار و فرمانــدار

با مشارکت خیر میراث فرهنگی ،شهرداری و شورای شهر بجستان :

حوض انبار بجستان مرمت می شود

مســئول نمایندگــی میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی شهرســتان
بجســتان از مرمت حــوض انبار حــاج محمد
ایــن شهرســتان با مشــارکت خیــر میــراث
فرهنگی ،شهرداری و شورای شهر بجستان
خبر داد.به گــزارش روابطعمومی اداره کل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان رضوی ،مهدی جمالی با اعالم این
خبر افزود :خیر میراثفرهنگی حاج حبیب
ســراجیمقدم تنها نوه خانــدان حاجمحمد
آمادگی خــود را بــرای پرداخــت مبلغ 300
میلیــون ریــال بــرای مرمــت حو ضانبــار
حاجمحمــد اعــام کرد.مســئول نمایندگی
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

شهرستان بجستان ادامه داد :پس از بازدید
ناظر ســتادی اســتان ،دســتور فنی عملیات
مرمت ارائــه و عملیــات مرمتی آغــاز خواهد
شد.جمالی افزود :همچنین شورای اسالمی
شهر و شهرداری بجستان نیز در مرمت این اثر
تاریخی ،مشارکت خواهند کرد.
او با اشــاره به موقعیت این اثــر تاریخی اظهار
کرد :با توجه به این که حوضانبار حاجمحمد
در حاشــیه جاده و بولوار اصلــی و پارک قرار
دارد امیدواریم با استقبال گردشگران مواجه
شــود.جمالی یادآور شــد :حوضانبــار حاج
محمد جزو آثار شناسایی شده و دارای ارزش
ثبت در فهرســت آثار ملی ایران اســت که در
دستور کار ثبت قرار دارد.

ویژه تربــت حیدریــه نیز با بیــان این کــه خام
فروشــی محصــوالت کشــاورزی و معدنی در
ایــن منطقــه باالســت ،بر ضــرورت اســتقرار
صنایع تبدیلــی و حفــظ ارزش افــزوده برای
مردم تاکید کرد.جهانشیری ،رئیس شورای
اســامی تربتحیدریــه هــم در این مراســم
گفت :حاصل دسترنج زعفران کاران خراسان
رضوی برای اعضای شورای ملی زعفران هتل
 ،زمین و ثروت در داخل و خارج کشــور شــده
و هنوز بــا جمع کــردن امضا و فشــار به دولت
و مجلس در پــی کاهش قیمت ایــن محصول
جهانی هســتند.وی تصریح کرد :متاســفانه
 ۹نفــر دور هم جمع می شــوند و بــرای ۱۲۰
هزار زعفرانکار و کشــاورز رنج دیــده تصمیم
میگیرند و این در حالی است که هیچ کشاورز
و زعفرانــکاری به شــورای ملی زعفــران رای
ندادند.رئیس شورای اسالمی تربت حیدریه
افزود :آن هایی که قیمت زعفران را مدیریت
می کردند االن شــاهدند قیمت این محصول
در بورس و بازار ســرمایه چگونــه مدیریت و به
نفع کشاورز شده است.جهانشیری بیان کرد:
مافیای زعفران در شورای ملی زعفران ۱۴۰
امضا جمع کردنــد که قیمت زعفــران کاذب
است و از نفوذ خودشان در رسانه ها استفاده
می کننــد تا قیمــت را کاهش دهنــد و این در
حالی است که افزایش قیمت به سود کشاورز
و به ضرر دالالن و مافیاست.وی اظهار کرد :ما
از مسئوالن تقاضا داریم شورای ملی زعفران و
اتحادیه صادرکنندگان زعفران را یا منحل یا
کشاورزان در آن تصمیم گیری کنند.

شهرستان ها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان :

 2محیط بان در تعقیب
شکارچیان زخمی شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی
گفت :یــک محیطبــان و همیارش در شهرســتان
خــواف واقــع در شــرق ایــن اســتان در عملیــات
تعقیب و گریــز شــکارچیان غیرمجــاز متعرض به
منطقه حفاظتشــده ســیرخون مجــروح و راهی
بیمارســتان شــدند.به گــزارش روابــط عمومــی
اداره کل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی
 ،تــورج همتی گفت :براســاس گــزارش مردمی
ِ
صید
مبنی بر حضور شکارچیان غیر مجاز شکار و
گونه در حــال انقراض هوبــره و تله گــذاری برای
زنده گیــری ایــن گونــه در منطقه حفاظت شــده
ســیرخون ،محیط بانان بــه منطقه اعزام شــدند.
وی ادامه داد :ماموران محیطزیست به همراه یک
نفر از همیاران محیط زیست خواف پس از حضور
در منطقــه و پایش و گشــت زنــی موفق به کشــف
تلههای کار گذاشته شــده در داخل منطقه برای
زنده گیری هوبره شدند.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان گفت:
مامــوران اجرایــی حفاظــت محیط زیســت برای
دســتگیری شــکارچیان کمین کردند و با حضور
 ۲شــکارچی غیرمجــاز و در جریــان تعقیــب آنان
،حمیدرضــا عظیــم پــور مامــور یــگان حفاظــت و
عبداالحــد ســربوزی همیــار محیــط زیســت بــا
توجه بــه فــراز و نشــیب و ناهمواریهــای منطقه
از موتورســیکلت به پایین پرت و دچــار جراحات
شــدند.همتی افــزود :متاســفانه به دلیل شــدت
ضربه واردشده به سر ،حال همیار محیط زیست
وخیــم گــزارش شــده و در بخــش آی.ســی.یوی
بیمارستان تربت حیدریه بستری است اما محیط
بــان شهرســتان خــواف پــس از درمان ســرپایی
از بیمارســتان ترخیــص شــده و حــال عمومــی
وی خــوب اســت.وی ادامــه داد :تحقیقات برای
شناسایی و دســتگیری متخلفان شکار و صید در
حال انجام است .وی افزود :برخی افراد سودجو
هر ساله و در این ایام در دشــتهای مستعدی که
پرنــده در معرض خطــر انقــراض هوبــره در حال
زمستان گذرانی است ،تلههایی برای زندهگیری
این گونه کار میگذارند.

درنامه رئیس جهاد کشاورزی مطرح شد

درخواست ازدادستان برای جلوگیری
از جابه جایی نهال های غیر مجاز

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی
در نامــه ای به دادســتان عمومی و انقــاب مرکز
اســتان خواســتار جلوگیــری از حمــل و نقــل و
جابه جایی نهــال های غیر مجاز شــد .به گزارش
روابــط عمومی جهاد کشــاورزی اســتان ،در این
نامه آمده اســت« :با توجه به نزدیک شــدن فصل
جابه جایی نهــال و اندام های تکثیری در ســطح
اســتان و اهمیت استفاده از نهال ســالم ،اصیل و
استاندارد تولید شده در نهالستان ها و واحدهای
کشــت بافتی مجــوزدار در امر تولیــد و همچنین
جلوگیری از توزیع نهال توســط نهالســتان های
غیر مجــاز به دلیــل تولید نهــال غیراســتاندارد و
آلوده کــه باعــث انتقال بســیاری از بیمــاری ها و
آفات گیاهی در ســطح استان که ســبب آلودگی
باغ ها و بروز خسارت های جبران ناپذیر اقتصادی
به تولیدکنندگان می شــود ،خواهشــمند اســت
دســتور فرمایید از حمل و جابه جایی نهال هایی
که فاقد شناســه و گواهی بهداشــتی از ســازمان
جهاد کشاورزی استان هاست ،جلوگیری به عمل
آورند».مدیــر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی
خراسان رضوی نیز از تولید ۲میلیون و  ۲۶۵هزار
اصله نهال در استان خبرداد.
میــری افــزود :این نهــال هــا از تعــداد  10واحد
نهالســتان مجــوز دار در ســطح اســتان تولیــد و
مراحل بررسی و شناسه ها شامل شناسه آبی رنگ
که مربوط به نهال های گواهی شده و شناسه سبز
مربوط به نهال های خوداظهاری اســت ،صورت
گرفته اســت .وی اظهارکرد :نهال با شناســه آبی
از پایه های رویشی داخلی و وارداتی از اروپاست
و نهال با شناسه ســبز پایه بذری اســت که پس از
پیونــد زدن در اختیــار باغــداران قرار مــی گیرد.
 50درصد از نهال های تولید شــده ارقام مختلف
انگور است که شهرســتان های مشهد ،چناران و
جوین تولید کننــدگان اصلی نهال مجــوزدار در
استان هستند.

رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
چناران خبرداد:

برداشت 13هزارتن سیب زمینی
از  300هکتار اراضی کشاورزی
باقــری  -رئیــس تولیــدات گیاهــی مدیریــت جهاد
کشاورزی چناران گفت  :با پایان برداشت ،امسال
بیش از 13هزار تن ســیب زمینی از ســطح 300
هکتار از اراضی کشــاورزی چناران برداشت شده
است که این میزان برداشت نسبت به سال گذشته
 5تا  10درصــد کاهش پیــدا کرده اســت .فریبرز
علیــزاده میانگین عملکرد محصول ســیب زمینی
ایــن شهرســتان را  43تن در هــر هکتــار ذکر کرد
و افــزود  :کشــاورزان از بذرهای ایرانــی و خارجی
استفاده کرده اند.

