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در پـي بــــروز 
خشكســـالي و 
برداشـت بي رويه آب از سفره هاي زيرزميني و 
حفر چاه هاي متعدد و برخي فعاليت هاي انساني 
از جمله معدنكاري بسياري از استان هاي كشور 
در معرض پديده فروريزش يا نشسـت سـطح 
زمين قرار گرفته اند.  تا آنجا كه حاال بنابر تحقيق 
مراكزمطالعات زمين شناسي و اكتشافات معدني، 
ايران جـزء 10كشـور نخسـت دنيـا در زمينه 
فرونشست است. در اين ميان برخي استان ها از 
جمله فارس بيش از استان هاي ديگر در معرض 
اين فرونشست ها واقع شده و برخي روستاهاي 
داراب و استهبان در دسـته روستاهاي ناامن و 
نيازمند جابه جايي قرار گرفته اند. هشـت سال 
پيش پس از طرح موضوع جابه جايي سـاكنان 
روسـتاي چاه دراز اسـتهبان، وضعيت بحراني 
روستاي 900نفري كوه سفيد داراب هم مطرح و 
قرار شد براي انتقال سريع اين روستا اقداماتي 
انجام شـود امـا بـه رغـم اهميت موضـوع و 
هشدارهاي كارشناسـان اين جابه جايي معلق 
ماند تا اينكـه باالخره چندي پيش مسـئوالن 
شهرسـتان داراب از انجام اقدامات اوليه براي 
انتقال روسـتا خبر دادند. خبـري كه همچنان 
نتوانسته از نگراني هاي ساكنان اين روستا بكاهد. 

    
طي س��ال هاي اخي��ر پديده فرونشس��ت زمين 
در قس��مت هاي مختلف كش��ور دامنه دار شده و 
بسياري از نواحي روستايي استان هاي مختلف را در 
وضعيت بحراني قرار داده است. پديده اي كه سبب 
شده برخي روستاهاي اس��تان هايي چون فارس، 
آذربايجان غربي، بوشهر، همدان، ايالم و لرستان 
به مناطق ناامني براي س��اكنانش تبديل شود و 
مسئوالن مربوطه چاره اي جز جابه جايي روستاها 
و انتقال آنها به نقاط ديگر پيش روي خود نبينند. 
بنابر تحقيقات انجام ش��ده اگر درديگر كشورها 
ساالنه چهار ميليمتر پديده فرونشست زمين وجود 

داشته باشد در بخش هاي مختلف كشور ما اين رقم 
چند برابر شده تا آنجا كه تنها در شهر داراب فارس 
ساالنه 30 س��انتي متر فرونشست زمين به وجود 
مي آيد!  چند س��الي اس��ت اين پديده با سرعت 
چشمگيري در برخي روستاهاي داراب از جمله 
كوه سفيد مشاهده شده و به تهديد جدي براي 
ساكنان اين روستا تبديل شده اس��ت. از اين رو 
مسئوالن تنها راه نجات اهالي را جابه جايي كامل 
و انتقال اين روستا به نقطه امن دانستند. اقدامي 
كه با توجه به ضرورتش چندين سال معلق ماند 
و به مهاجرت بيش از 30 درصد جمعيت روستا 
منجر شد! باالخره چند روز پيش مديركل بحران 
اس��تانداري فارس از آغاز عمليات آماده س��ازي 
محل جديد روستاي كوه سفيد خبر داد. حسن 
فياض پور اعالم كرد: نقشه انتقال آماده شده و به 
زودي با تفكيك زمين و تشكيل پرونده به كمك 

دهياران كار انتقال آغاز مي شود. 
   8 سال تعلل براي رسيدن به نقطه اول

در حالي كه با مشاهده اولين ترك ها و شكاف هاي 
نسبتا عميق در ديوار و سقف خانه هاي روستايي 

كوه سفيد كارشناسان و مسئوالن جابه جايي اين 
روستا را تنها راهكار موجود مي دانستند اما تعلل 
در اجرايي كردن اين طرح سبب شد هشت سال 
مردم در ناامني زندگي كنند. ضمن اينكه به دليل 
قرار گرفتن اين روستا در طرح جابه جايي هيچگونه 
مجوز ساخت و  سازي به ساكنان براي احداث بناي 
جديد در اين روستا يا مقاوم سازي خانه شان اعطا 
نمي شد و عمالً خبري از ارتقاي سطح زيرساخت ها 
و توسعه روستا نبود.  شرايطي كه بنا به ادعاي خود 
مسئوالن شهرس��تان تنها به عقب ماندن بيشتر 
روستا از قافله توسعه منجر ش��د و جز مهاجرت 
راهي پيش پاي برخي روستاييان نگذاشت و آنها 
را به ترك خانه و كاشانه شان وادار كرد. حاال پس از 
گذشت هشت سال همه چيز به نقطه اول برگشته 
است و مسئوالن از عمليات آماده سازي مكان جديد 
براي انتقال كوه سفيد خبر مي دهند!   علي ديانت، 
دهيار روستاي كوه سفيد با اشاره به اينكه اين امر در 
هشت سال گذشته سبب عقب افتادگي روستا شده 
است، مي گويد: به دليل اين موضوع ارائه تسهيالت، 
وام هاي بازسازي و پروژه هاي عمراني نظير احداث 

و بهسازي شبكه آبرساني در روستاي كوه سفيد 
متوقف شده است. 

   مردم همچنان نگرانند
در حالي كه حس��ن فياض پ��ور مديركل بحران 
اس��تانداري فارس از آغاز عمليات آماده س��ازي 
محل جديد روستاي كوه س��فيد و آماده شدن 
نقش��ه انتقال و تفكيك زمين و تشكيل پرونده 
خبر مي دهد اما شواهد موجود نشان مي دهد به 
دليل وجود برخي كاستي و ناديده گرفته شدن 
برخي ابعاد اي��ن جابه جايي نمي ت��وان به انجام 
دقيق و كامل اين طرح اميدوار بود، چراكه طبق 
گزارشات در تعيين زمين احداث روستاي جديد 
برآوردهاي دقيقي صورت نگرفته و براي بازگشت 
خانوارهاي مهاجر تمهيداتي انديش��يده نشده 
است. ضمن اينكه مقرر ش��د براي ساخت هاي 
واحدهاي مسكوني تسهيالتي با رقم 20 ميليون 
تومان با كارمزد 4 درص��د و 5 ميليون بالعوض 
به روستاييان پرداخت ش��ود. اين درحالي است 
كه بنا به گفته دهيار روس��تاي كوه سفيد براي 
ساخت يك واحد روستايي مردم بايد 40 تا 50 
ميليون تومان هزينه كنند و اغلب مردم روستا 

توان پرداخت مابه التفاوت اين مبلغ را ندارند!
از طرف ديگر اظهارات مسئوالن شهرستان مبني 
بر احتمال طوالني شدن پروسه پرداخت تسهيالت 
خود ب��ر نگراني ه��ا مي افزايد.  مدي��ركل بحران 
اس��تانداري فارس معتقد اس��ت كار آماده سازي 
روستاي جديد تا اواخر خردادماه سال جاري انجام 
مي شود و با توجه به انتخابات شوراها و اينكه بخشي 
از كار تشكيل پرونده و معرفي به بانك روستاييان 
از طريق ش��وراها و دهياران انجام مي ش��ود، ارائه 
تسهيالت و شروع ساخت وساز روند طوالني تري 
خواهد داشت! اگرچه فياض پور معتقد است مكان 
جديدي كه براي روستاي كوه سفيد در نظر گرفته 
شده در برابر سيل و فرونشست ايمن است و در اين 
زمينه مطالعات جامعي انجام شده است اما طوالني 
شدن روند جابه جايي خود به عاملي براي نگراني 

ساكنان روستا تبديل شده است. 

  آذربايجان غربـي: معاون حفاظ��ت و بهره برداري ش��ركت آب 
منطقه اي آذربايجان غربي در جريان بازديد از عمليات اجرايي مرمت 
و بازسازي بند انحرافي شهيد كشتگر نازلو با تأكيد بر وسعت عمليات 
اجرايي مرمت و بازس��ازي اين بن��د در مدت كوتاه يكماه��ه گفت: با 
تالش هاي شبانه روزي تيم هاي عملياتي شركت آب منطقه اي استان و 
۱0هزار متر مكعب سنگ ريزي شاهد پيشرفت فيزيكي ۶0 درصدي اين 
پروژه هستيم. ياسر رهبر دين افزود: در سال جاري عمليات اليروبي انهار 
و تقويت ديواره رودخانه ها به طول ۸0 كيلومتر جهت سهولت دسترسي 

كشاورزان منطقه به آب كشاورزي انجام گرفت. 
  آذربايجان شرقي: معاون توسعه و مديريت علوم پزشكي سراب 
گفت:بيمارستان جديد داراي ۱3 بخش تخصصي و عمومي خواهد بود 

و تجهي��ز آن درس��ريع ترين وقت ممكن، 
صورت خواهد گرفت. ابراهيم خليل بايرامي 
همچني��ن از احداث كليني��ك تخصصي 
بيمارستان در كنار ساختمان بيمارستان 
جديد خبرداد و افزود:اين طرح از پيشرفت 
خوبي برخ��وردار اس��ت و ب��ا قدرداني از 
كمك هاي نماينده سراب ادامه داد:با توجه 

به درصد اشغال تخت هاي بيمارستاني و كمبود فضاي فيزيكي؛ تحويل 
بيمارستان جديد دراسرع وقت ممكن يك مطالبه عمومي است. 

  اصفهان: معاون حقوقي و ثبتي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
اصفهان گفت: سند روستاي 224 هكتاري اسفيدان از توابع شهرستان 
نطنز به صورت ش��ش دانگ به نام اوقاف و امور خيريه استان اصفهان 
سند خورد. حجت االسالم محمود نصر اصفهاني افزود: با پيگيري هاي 
معاونت حقوقي و ثبتي اداره كل اوقاف استان 5۱ سند براي ۱۶۸ رقبه به 

مساحت 23۱ هكتار براي موقوفات و رقبات استان گرفته شده است. 
  اردبيل: مس��ئول امور موزه هاي اس��تان اردبيل در حاشيه بازديد 
از موزه ش��يخ صفي الدين اردبيلي گفت: برخي افراد مجموعه دار بوده 
و اش��ياي تاريخي و باس��تاني را جمع آوري كرده اند كه اين اش��يا از 
سوي كارشناسان مورد بررس��ي قرار مي گيرد. فردين عيني افزود: در 
صورتي كه مجموعه جمع آوري شده حائز ويژگي هاي الزم باشد، فرد 
مجموعه دار مي تواند مجوز مجموعه داري اخذ كرده و موزه خصوصي 

راه اندازي كند. 
  بوشهر: معاون آبزي پروري شيالت استان بوشهر گفت: براي تأمين 
بچه ميگوهاي اراضي پرورشي استان بوشهر، يك ميليارد و ۱00 ميليون 
قطعه بچه ميگوي وانامي توليد ش��د. صغري اش��راف اف��زود: پرورش 
دهندگان ميگو با استفاده از زمين هاي س��احلي اين استان توانستند 
با ذخيره سازي بيش از ۸00 ميليون قطعه بچه ميگو در 3 هزار و ۸00 
هكتار از اراضي ساحلي 9 هزار تن ميگو توليد كنند. وي ادامه داد: بيش 
از 90 درصد توليدات ميگوي استان بوشهر به كشورهاي مختلف صادر 
شد و طرح پرورش ميگو در اراضي ساحلي اين استان بر اساس طرح هاي 

اقتصاد مقاومتي اجرا مي شود. 

كردستان از جمله استان هاي كشور به شمار مي رود 
كه پتانسيل بااليي درزمينه هاي توليدات كشاورزي، 
دام وطي��ور دارد، بااين وجود برخ��ي بي توجهي ها به 
اين موضوع موجب ش��ده تا استان در برخي زمينه ها 
با مشكالت مواجه شود.  22 ارديبهشت ماه سال ۸۸ 
بود كه مقام معظم رهبري در سفري كه به اين استان 
داش��تند ضمن بازديد از مناطق مختلف كردستان با 
تصويب مصوباتي ازمس��ئوالن اين منطقه خواستند 
تا براي رفع اين مش��كالت اقدام جدي به عمل آورند.  
رئيس سازمان برنامه و بودجه كردستان دراين خصوص 
مي گويد: » مقام معظم رهبري در س��فري كه به اين 
استان داش��تند از نزديك با مش��كالت آشنا شدند و 
دستورات الزم را براي حل معضالتي كه دراستان وجود 
داشت دادند.« بهرام نصراللهي زاده مي افزايد: »طبق 
مصوباتي كه ايشان درس��فرپرخير و بركتشان به اين 
استان داشتند قرار شد تا براي رفع محروميت ها كارهاي 
مهمي در بخش هاي صنعتي، سرمايه گذاري، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي انجام شود.« وي ادامه مي دهد: »در 
اين سفر تاريخي يكهزار و 25۸ پروژه با اختصاص ۸ هزار 

و 300 ميليارد ريال اعتباربه تصويب رسيد.«
   ساخت مراكز درماني و مسكن محرومان 

ساخت مسكن براي محرومان وكمك به مسائل 

بهداشتي و درماني از جمله مهم ترين مصوباتي بود 
كه مقام معظم رهبري در سفر به استان كردستان 
به تصويب رس��اندند و از مس��ئوالن خواستند تا 
هرچه زودتر با تأمين اين نيازها، مشكالت موجود 
را به حداقل برس��انند.  مس��ئول كميته پيگيري 
مصوبات س��فر مقام معظ��م رهبري دراس��تان 
كردس��تان دراين خصوص به »جوان« مي گويد: 
» 54 پروژه بهداش��تي و درماني ب��ا اعتبار 525 
ميليارد ريال ازجمله مصوبات در اين زمينه بود.« 
ارسالن ازهاري با اشاره به اين اقدامات مي افزايد: 
»تكميل بيمارس��تان 540 تختخوابي سنندج، 
احداث 32 باب خانه بهداشت در روستاها، احداث 
۱۱مركز بهداش��تي درماني روس��تايي، احداث 
9مركز بهداشتي درماني شهري و خريد و نصب 
بيمارستان صحرايي سيار 50 تختخوابي از جمله 
پروژه هايي بود كه به تصويب رس��يد.« وي ادامه 
مي دهد: » 354 پروژه با اعتبار هزار و 3۸9 ميليارد 
ريال در زمينه س��اخت مس��كن، عمران شهري، 
روستايي و عش��ايري و اجراي ۱00 طرح هادي 
روستايي و احداث هزار و 300 واحد مسكوني ارزان 
قيمت براي محرومان ش��هري و روستايي توسط 

بنياد مسكن از جمله اين اقدامات است.«

   آموزش و فرهنگ اولويت رهبري
از آنجا ك��ه آموزش و باالب��ردن فرهنگ عمومي 
مردم همواره يك��ي از دغدغه ه��اي مقام معظم 
رهبري بوده و هس��ت، لذا يكي از مصوبات مهم 
ايشان در سفر ارديبهشت ماه هشت سال قبل به 

كردستان رسيدگي به اين موضوع مهم بود. 
مسئول كميته پيگيري مصوبات سفر مقام معظم 
رهبري به كردس��تان دراين خصوص مي گويد: 
»در خصوص اقداماتي كه در زمينه آموزش انجام 
شد مي توان به مسائلي همچون احداث مجتمع 
كالس ها و تاالرها در دانش��گاه كردستان، مركز 
سنجش مهارت كارآموزان، ساخت ۱9۶ كالس 
درس در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، 
چهار خوابگاه شبانه روزي براي ۶00 نفر، احداث 
دانشكده صنايع و معادن قروه، احداث پارك علم و 
فناوري در سنندج و احداث مركز سنجش مهارت 
كارآموزان فني و حرفه اي در سنندج اشاره كرد.« 
ازهاري مي افزاي��د: »اح��داث كتابخانه حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در س��نندج، ساخت دانشكده 
علوم قرآني و دارالقرآن بين المللي در س��نندج، 
ايجاد ۱59 ايستگاه ماهواره اي روستايي، سايت 
جديد صدا و سيماي كردستان و احداث و تجهيز 

مجتمع هاي فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي از 
جمله اقداماتي بود كه دراين زمينه انجام گرفت.« 
وي با اش��اره به انجام 253 پروژه دراين زمينه ها 
با هزينه بالغ بر ۶00ميليارد ريال ادامه مي دهد: 
»برگزاري نشست هاي مشترك فرهنگي و ديني، 
گفتمان هاي ديني، دوره تربي��ت مربي، آموزش 
تطبيقي قرآن كريم، نقد جريان انحرافي، كارگاه 
آموزشي براي اقشار تاثيرگذار، برنامه هاي مذهبي، 
تبليغي و تدوين كتاب با اعتبار ۱04 ميليارد ريال از 

ديگر اقدامات فرهنگي بود كه اجرايي شد.«
   كمك به صنعت، معدن وكشاورزي

توس��عه مناطق مختلف كش��ور رابطه مثبتي با 
زيرساخت هايي چون صنعت و معدن، كشاورزي 
و حمل و نقل دارد، لذا توجه با اين موضوع همواره 
يكي از دغدغه هاي رهبري است كه توانست در 
كردستان به نتيجه برسد.  ايجاد زيرساخت هاي 
ش��هرك هاي صنعت��ي در ديواندره، س��روآباد و 
مريوان و ب��ا اعتبار بي��ش از ۱00 ميليارد ريال و 
تصويب 27 پروژه با اعتبار 257 ميليارد ريال نيز 
ازجمله كارهاي انجام شده در بخش كشاورزي و 
منابع طبيعي اي بود كه انجام گرفت.  همچنين 
تصويب ايج��اد22 پروژه با اعتب��ار بيش از 545 
ميليارد ري��ال در بخش حمل و نق��ل، احداث و 
آس��فالت 20 پروژه راه روس��تايي، زيرس��ازي و 
ابنيه راه و تكميل راه همدان - بيجار به طول 50 
كيلومتر را مي توان از جمله اين پروژه ها نام برد. 
   برنامه ويژه براي رفاه وتأمين اجتماعي 

يكي از اهداف نظام جمهوري اس��المي كمك به 
محرومان براي رفع محروميت هاي آنهاست، لذا 
مقام معظم رهبري در سفر به كردستان توجه به 
اين اصل را به طور ويژه در دس��تور كار خود قرار 
دادند.  معاون برنامه ريزي اس��تاندار كردس��تان 
با اش��اره به تصويب 57 پروژه با اعتب��ار بيش از 
2۸۸ ميليارد ريال دراين خص��وص به »جوان« 
مي گويد: »تأمين 3 هزار سري جهيزيه و 2 هزار 
سري كاالي اساسي براي مددجويان تحت نظر 
سازمان بهزيس��تي، اجراي هزار طرح اشتغال و 
خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد 
حضرت امام )ره( و س��ازمان بهزيستي، پرداخت 
يك ماه مستمري براي مددجويان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي و ساماندهي گلزار شهدا 
از جمله اي��ن اقدامات بود.« ازه��اري مي افزايد: 
»پرداخت ديه بدهكاري زندانيان جرائم غيرعمد 
به تعداد 274 نفر با اعتبار بي��ش از ۱0 ميليارد 
ريال ازجمله اين اقدامات اس��ت.« به گفته وي، 
تكميل سد آزاد و شروع سامانه انتقال آب آن به 
دشت هاي شرقي استان، احداث ساختمان سد 
عباس آباد بانه، احداث خط انتقال آب شهر سقز 
از سد چراغ ويس، احداث سه ايستگاه پمپاژ آب، 
تأمين و انتقال آب براي توسعه باغات در اراضي 
شيب دار و توسعه سيستم آبياري تحت فشار از 

مهم ترين پروژه هاي بخش منابع آب است. 
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آغاز عمليات جابه جايي كوه سفيد بعد از 8 سال دلهره!
پديده فرونشست زمين، روستاهاي فارس را ناامن كرده است 

 محروميت زدايي هديه ويژه مقام معظم رهبري
 به مردم كردستان

يكهزار و 258 پروژه در بخش هاي مختلف با اعتباري بالغ بر 8 هزار و 300 ميليارد ريال اجرايي شد

هشت س�ال پيش بود كه مقام معظم رهبري درس�فري كه به كردستان 
داشتند، پس از درجريان قرارگرفتن مشكالت موجود درزمينه كمبودهاي 
استان، يكهزار و 258 پروژه در بخش هاي مختلف با اعتباري بالغ بر 8 هزار 
و 300 ميليارد ريال به تصويب رساندند و  قرار شد اين كاستي ها به طور ويژه 

مورد رسيدگي قرارگيرد.  بررسي ها نشان مي دهد، نبود برخي زيرساخت ها 
در حوزه هاي عمراني، فرهنگي و بهداشتي از جمله مشكالت عمده دراين 
منطقه بود كه بايد به طور جدي حل شود.  سرانجام با گذشت هشت سال از اين 
مصوبات، روزنامه »جوان« برآن شد تا سرانجام اين پروژه ها را پيگيري كند. 

ميترا شهبازي

محمدرضا سوري
   گزارش يك

تصويب طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ
مدير شهرسازي و معماري استان هرمزگان     هرمزگان
از تصويب طرح ويژه براي شهر تاريخي 
بندركنگ در شـوراي عالي شهرسـازي و معماري ايـران خبر داد. 
ابراهيم گوراني گفت: ش��هر كنگ با داشتن محدوده تاريخي با وسعت 
تقريبي 200 هكتار و غناي فرهنگي و تاريخي ويژه و آثار متعدد تاريخي 
با معماري س��نتي و ش��اخص هاي بومي از ظرفيت مناسبي به منظور 
مطالعه به صورت طرح ويژه با محوريت فرهنگ��ي و تاريخي برخوردار 
است.  وي ادامه داد: بنابراين با توجه به اتمام افق طرح جامع و تفصيلي 
اين شهر و ظرفيت هاي بالقوه آن درزمينه شهرسازي و معماري تاريخي و 
فرهنگي به منظور تحقق بخشي به اهداف توسعه شهر با عملكرد تاريخي، 
مطالعه بازنگري طرح تفصيلي اين ش��هر در قالب طرح ويژه به شوراي 
عالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهاد و تصويب شد.  گوراني افزود:  
استان هرمزگان با قابليت ويژه فرهنگي، تاريخي و گردشگري داراي اين 
ظرفيت است كه بتوان براي آنها طرح ويژه اي تهيه كرد كه هم ضوابط و 

مقررات شهرسازي در آن ديده شود.

اشتغال درچابهار  با اجراي طرح هاي توسعه
رئيس هيئت مديره سـازمان منطقه     سيستان و بلوچستان
 آزاد چابهـار، تكميـل راه آهــــن 
چابهار- سرخس، طرح توسعه بندر شهيد بهشتي و پتروشيمي را در توسعه 
جنوب شرق كشور و استان سيستان و بلوچستان مؤثر دانست و گفت: در 
آينده نزديك هزاران شغل جديد در منطقه آزاد چابهار ايجاد خواهد شد. 
 عبدالرحيم كردي افزود: چابهار موقعيت مناسبي براي سرمايه گذاري در زمينه 
تجارت، بازرگاني، كشاورزي و گردشگري دارد و به عنوان دروازه توسعه محور 
شرق از آن ياد مي شود.  وي با اش��اره به راه اندازي هشت واحد پايين دستي 
صنعت پتروش��يمي در چابهار گفت: محصوالت توليدي اين هشت واحد، 
صددرصد صادراتي است.  مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، راه آهن را 
يكي از پروژه هاي مهم و اصلي اين منطقه معرفي كرد و افزود: راه آهن نقش مهم 
و اساسي در تقويت و راه اندازي محور شرق ايفا مي كند، از اين رو اتصال راه آهن 
منطقه در دو فاز در دستور كار قرار گرفت كه نزديك به 30 درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد و اميد است ظرف چهار سال آينده به بهره برداري برسد.  وي با 
بيان اينكه براي تكميل پروژه هاي زيرساختي نمي توان فقط به منابع دولتي 
اتكا داشت، افزود: با توجه به توان خوبي كه در بخش خصوصي سراغ داريم، از 

ظرفيت اين بخش براي تكميل زيرساخت ها استفاده خواهيم كرد. 

 سيل و سرماي بهاره
 باغداران خراسان جنوبي را داغدار كرد

هنوز خسارات ناشي از سرماي آذر ماه سال گذشته كه منجر به آسيب 
ديدن بيش از 70 درصد انار و زعفران باغداران و كش�اورزان خراسان 
جنوبي شده جبران نشده بود كه اين بار در فروردين و ارديبهشت ماه سال 
جاري باري ديگر اين قشر زحمتكش با سيل و سرمازدگي محصوالتشان 
غافلگير و متضرر شدند. طبق برآوردهاي كارشناسان جهاد كشاورزي 
درحال حاضر بيش از 4 هزار هكتار از اراضي كش�اوزري اين اس�تان 
خسارت ديده و نيازمند توجه ويژه مس�ئوالن براي جبران آن است. 

    
س��ال گذش��ته بود كه بيش از 70 درصد باغات و زمين هاي كشاورزي 
خراسان جنوبي در اثر سرماي زود رأس خسارت ديدند و هنوز خسارت 
ناش��ي از بالياي طبيعي پاييز گذشته جبران نش��ده، باز هم كشاورزان 
اين اس��تان با بروز س��يل و س��رماي بهاره متضرر ش��دند. اين بار طبق 
برآوردهاي اوليه بيش از 4 هزار هكتار از اراضي كشاورزي آسيب ديدند 
و طبق پيش بيني هاي به عمل آمده كشاورزان امسال برداشت آنچناني 
از زمين هاي كشاورزي شان نخواهند داش��ت. بنابراين مسئوالن هرچه 
سريع تر بايد برنامه اي براي جبران خسارات مذكور داشته باشند، چراكه 
ديركرد صندوق هاي بيمه كشاورزي در پرداخت غرامت  كشاورزان، عالوه 
بر كاهش انگيزه كشاورزان براي توليد، بر موج بيكاران استان نيز مي افزايد. 
بنابراين دور از انتظار نيست كه اهمالكاري مسئوالن در اين خصوص خيلي 

زود بر موج مهاجران و حاشيه نشينان استان بيفزايد. 
   جبران خسارات كشاورزان پاييز سال گذشته 

الزم به ذكر است كه چندي پيش خسارات ناشي از سرمازدگي پاييز سال 
گذشته به ارزش 77 ميليارد ريال توسط صندوق بيمه كشاورزي پرداخت 
شده است. در اين راستا، مديرصندوق بيمه محصوالت كشاورزي خراسان 
جنوبي مي گويد: » اين مبلغ براي طلب بيمه كشاورزان و دامداران خسارت 
ديده از عوامل مختلف طبيعي و حوادث زيرپوشش صندوق بيمه براي 
سال زراعي 95- 94 واريز شده است.« جواد غنچه با اشاره به اينكه مجموع 
طلب بيمه گذاران در اين سال زراعي براساس تعرفه هاي بيمه ۱5۱ ميليارد 
ريال است، مي افزايد: »از اين مقدار، تاكنون ۱22 ميليارد ريال غرامت بيمه 
كشاورزان و دامداران پرداخت شده است.« وي با اشاره به خسارات ناشي 
از سيل و سرماي بهاره امسال ادامه مي دهد: »وقوع سيل و سرما در ابتداي 
سال جاري سبب خس��ارت ديدن بيش از 4 هزار و ۱9۶ هكتار از اراضي 
كشاورزي استان شده است. در اين راس��تا 30 هكتار از باغات انگور، 3۶ 
هكتار از باغات زرشك، 2۶/5 هكتار از اراضي كلزاي و هزار و ۸0۱ هكتار از 
مزارع گندم، ۱0 هزار و ۸0 هكتار از اراضي زير كشت جو و غيره خسارت 
ديده   است.« با توجه به اينكه اكثر باغات نامبرده بيمه بوده اند و برآوردهاي 
اوليه خسارات نيز انجام شده است، مسئوالن هرچه سريع تر بايد درصدد 
جبران آن برآيند و پروسه زماني پرداخت غرامت كشاورزان را به حداقل 
برسانند، چراكه هرچقدر زمان پرداخت خسارات از سوي دولت افزايش 

يابد، از حجم كشاورزان فعال كاسته و بر جمعيت بيكار افزوده مي شود. 
   خسارت هاي ميلياردي سهم كشاورزان

عالوه بر آنچه تاكنون گفته شد، طبق برآوردهاي اوليه تنها در شهرستان 
قاينات س��رماي فروردين ماه امس��ال 220 ميليارد ريال به بخش هاي 
كشاورزي، دامي و باغي اين شهرستان خس��ارت زده است. مديرجهاد 
كشاورزي شهرستان قاينات در اين راستا مي گويد: »ميزان خسارات وارده 
سال گذشته بر اثر سرما، خشكسالي و طوفان به بخش هاي كشاورزي، 
دامي و باغي شهرس��تان يكهزار و ۶40 ميليارد ريال برآورد ش��ده است 
كه س��رماي امس��ال نيز 220 ميليارد ريال ديگر به آن افزوده اس��ت.« 
سيدعبدالحسين سجادي با اشاره به كمك هاي سازمان جهاد كشاورزي به 
كشاورزان مي افزايد: »طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تاكنون هزار و 330 
پرونده وام معوقه كشاورزان، دامداران و باغداران شهرستان استحصال و 
سود آن توس��ط دولت به ميزان 52 ميليارد ريال پرداخت شده است تا 
كمكي به كشاورزان باشد.« با اين شرايط كه محصوالت كشاورزي همواره 
با سرما و خشكسالي مورد تهديد قرار مي گيرند، عالوه بر ضرورت جبران به 
موقع خسارات ناشي از چنين حوادثي، ضروري است تا كارشناسان جهاد 
كشاورزي، زارعان و باغداران را به سمتي هدايت كنند كه محصوالتي با 

مقاومت باالتر بكارند تا شاهد اين حجم از خسارت نباشند.

 رشد 29 درصدي گازرساني 
به نيروگاه هاي خراسان رضوي 

مديرعام�ل ش�ركت گاز خراس�ان رض�وي از رش�د 29 درصدي 
گازرساني به پنج نيروگاه بزرگ توليد برق اين استان طي ماه هاي 

ابتدايي امسال خبر داد. 
سيدحميد فاني با اعالم اين خبر گفت: طي 45 روز ابتدايي سال 9۶، 44۶ 
ميليون مترمكعب گاز تحويل بخش نيروگاهي استان شده كه اين رقم 
نسبت به مدت مشابه سال 95، 29 درصد افزايش داشته است.  وي افزود: 
در اين بين نيروگاه فردوسي با ۱43 ميليون مترمكعب بيشترين و نيروگاه 
مشهد با 4۸ ميليون مترمكعب كمترين آمار مصرف گاز طبيعي استان 
را در بخش نيروگاهي به خود اختصاص داده اند.  فاني گفت: نيروگاه هاي 
طوس، نيشابور و شريعتي نيز به ترتيب با ۱۱7، ۸3 و 55 ميليون مترمكعب 
در رده هاي بعدي مصرف گاز قرار دارند.  مديرعامل شركت گاز خراسان 
رضوي ادامه داد: با آغاز فصل بهار و افزايش دما، شاهد كاهش مصرف گاز 
در بخش خانگي هستيم كه اين امر زمينه رفع محدوديت مصرف در بخش 
نيروگاهي را فراهم مي كند.  وي با اشاره به مزاياي زيست محيطي فراوان 
جايگزيني گاز طبيعي با ساير سوخت هاي مايع همانند گازوئيل و مازوت در 
نيروگاه ها گفت: افزايش گازرساني به نيروگاه ها از نظر اقتصادي نيز مزاياي 
بسيار زيادي در راستاي توسعه اس��تان و در نهايت كشور دارد.  گفتني 
است هم اكنون ضريب 99/۸ درصد جمعيت شهري و 75 درصد جمعيت 

روستايي خراسان رضوي از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند. 

 اجراي طرح آبياري تحت فشار به صورت 
گسترده در استان زنجان   

   زنجان رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان 
زنجان از افزايش ميـزان اجراي طرح 
داد.  خبـر  زنجـان  اسـتان  در  فشـار  تحـت  آبيـاري 
حسين جعفري گفت:حدود 3۱ هزار هكتار آبياري تحت فشار داشتيم 
كه درحال حاضر اين ميزان طي سال هاي اخير به ۱4 هزار و 700 هكتار 
رسيده و اجرا مي شود. وي افزود: تمام طرح هاي آبياري تحت فشار در 
استان زنجان به خوبي اجرا شده و براي تكميل آن ۱75 ميليارد تومان 
اعتبار نياز اس��ت و بايد كش��اورزان هم همكاري الزم را داشته باشند. 
رئيس سازمان جهادكشاورزي استان گفت: آبياري تحت فشار در استان 
زنجان به خوبي اجرا شده و استقبال كشاورزان از اجراي اين طرح عالي 
است. جعفري اظهار كرد:مشكل عمده در اجراي طرح سيستم آبياري 
تحت كمبود اعتبار بود كه تا پايان س��ال گذشته ۱2 ميليارد تومان به 
اجراي اين طرح اختصاص يافته ب��ود. وي با بيان اينكه در حال حاضر 
هيچ گونه محدوديتي در زمينه اعطاي تسهيالت آبياري تحت فشار در 
استان زنجان وجود ندارد، تصريح كرد: سال گذشته بيش از ۱7 ميليارد 
تومان براي اجراي آبياري هاي نوين در سطح استان اختصاص داده شد. 
جعفري به اهميت بهره گيري از انواع آبياري هاي تحت فش��ار در روند 
توليد محصوالت كشاورزي اشاره كرد و گفت: تجهيز مزارع و باغات به 
سيستم هاي آبياري نوين سبب افزايش راندمان آب در بخش كشاورزي 

شده و در ارتقاي بهره وري توليدات نقش تعيين كننده اي دارد. 

برگزاري 150 عنوان برنامه در ايام گراميداشت 
فتح خرمشهر در گيالن    

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي     گيالن
دفاع مقدس گي�الن از برگ�زاري 150 
عنوان برنامه در ايام گراميداشت فتح خرمشهر در استان خبر داد. 
رسول جاليي گفت: گراميداشت سي و پنجمين سالروز فتح خرمشهر در 
عمليات بيت المقدس با شعار »من انقالبي ام« از دوم خرداد لغايت پنجم 
خرداد در كشور برگزار مي شود.  جاليي با اشاره به برنامه هاي گسترده اين 
اداره كل در سالروز فتح خرمشهر در استان گيالن گفت: جشن پيروزي 
و مقاومت سوم خرداد در پياده راه فرهنگي رشت، برگزاري نمايشگاه ها با 
موضوع فتح خرمشهر و رونمايي از  پنج عنوان كتاب مربوط به شهداي 
مدافع حرم استان گيالن از شاخص ترين برنامه هاي ايام مذكور در گيالن 
است. مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان گيالن 
از افتتاح ۱00 واحد منزل مددجويي از س��وي سازمان بسيج سازندگي 
گيالن در اين ايام خبر داد و خاطرنشان كرد: بيش از ۱50 عنوان برنامه در 

ايام گراميداشت فتح خرمشهر در استان گيالن برگزار مي شود. 


