
پس از ن��ان، برنج يك��ي از مهم ترين محصوالت 
غذايي به ش��مار مي رود كه جاي��گاه ويژه اي در 
س��فره ايرانيان دارد به طوري كه در حال حاضر 
70 درصد اين محصول در س��ه اس��تان گيالن، 
مازندران و گلس��تان توليد شده اس��ت و مابقي 
در 11 استان ديگر توليد مي شود؛ موضوعي كه 
موجب ش��ده تا از3ميليون تن برنج مصرفي در 
كشور 2ميليون و 200 هزار تن آن در داخل توليد 

و مابقي از خارج وارد شود. 
   14 استان توليدكننده برنج در كشور 

پس از س��ه اس��تان گيالن، مازندران و گلستان، 
استان اصفهان، خوزس��تان، فارس و تهران نيز با 
كاشت بيش��ترين ميزان برنج در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند.  اين درحالي اس��ت كه برخي استان ها 
نيز در زمينه توليد برنج فعال بوده اند كه مي توان 
از برنج عنبربو در اس��تان خوزس��تان، لنجان در 
اصفهان و چمپاي قصردش��تي در فارس نام برد. 
پس از اين مناطق،استان كهگيلويه و بويراحمد در 
رتبه بعدي قرار دارد كه در دو منطقه گرمسيري و 
سردس��يري آن برنج چمپا كشت مي شود.  بعد از 

استان كهگيلويه و بويراحمد ، استان چهارمحال 
و بختياري در رتبه بعدي ق��رار دارد كه برنج هاي 
كوهرنگ و چمپاي محل��ي از برنج هاي محبوب 
كشاورزان اين اس��تان اس��ت.  ايالم نيز از جمله 
مناطقي است كه داراي شاليكاري است و بيشتر 
برنج گرده و شمش��يري مي كارن��د و نيم نگاهي 
هم به كاش��ت برنج عنبربو دارند.   پس از آن بايد 
از قزوين نام برد، عمده برنج اين اس��تان كه برنج 
هاشمي و علي كاظمي اس��ت در الموت شرقي و 
غربي و رجايي شهر به دست مي آيد.  اين در حالي 
است كه لرستاني ها نيز در سال هاي اخير با توليد 
برنج هاشمي نام خود را در بين توليد كننده پر آوازه 
كردند.   در اين ميان شهرس��تان طارم در استان 
زنجان هم با توليد برنج طارم و زنجان نيز با كاشت 
برنج هاشمي و علي كاظمي توانسته اند گام خوبي 
در اين زمينه بردارند.  با وجود اينكه استان سيستان 
و بلوچستان از مناطق گرم و خشك كشور به شمار 
مي رود، اما اين موضوع مانع نش��ده تا اين منطقه 
در زمينه برخي توليدات نتواند حرفي براي گفتن 
داشته باشد.  نيكشهر، بزرگ ترين شهر توليدكننده 

برنج در سيستان و بلوچستان اس��ت  و رتبه دوم 
توليد برنج در اين استان نيز به شهر سرباز اختصاص 
دارد. بيشترين نوع برنجي كه در اين استان كاشته 
مي شود، برنج هاي پرمحصول است.  اين در حالي 
است كه كردستان با توليد برنج گرده و شمشيري، 
اردبيل و آذربايجان شرقي با برنج صدري در چند 
نوع مختلف و علي كاظمي نيز ج��زو گزينه هاي 
اول كاشت كش��اورزان برنج كار اين استان است.  
خراسان شمالي و تهران نيز از جمله استان هايي 

هستند كه در آنها برنج كشت مي شود. 
  شاليكاري تنها در استان هاي شمالي 

همانطور كه گفته شد با وجود اينكه تا سال ها 14 
استان كشور در زمينه توليد برنج فعاليت داشتند، 
اما بروز خشكس��الي ها در كنار ممنوعيت كاشت 
گياهان آب بر موجب شد تا جهاد كشاورزي تنها 
مجوز كشت اين محصول را كه به آب زيادي نياز 
دارد فقط براي سه استان شمالي گيالن، مازندران 
و گلس��تان صادر كند.  معاون آب و خاک وزارت 
كشاورزي با بيان اينكه كشت برنج تا سه سال آينده 
در استان هاي كشور به جز استان گيالن، مازندران 
و گلستان ممنوع مي شود، مي گويد: »وزراي نيرو، 
جهاد كشاورزي، صنعت، كشور و رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست كه از اعضاي كارگروه ملي 
سازگاري با منابع آب هس��تند مصوبه ممنوعيت 
كش��ت برنج را به عنوان بخش��ي از دستورالعمل 
الگوي كش��ت مصوب و ابالغ كرده اند.« علي مراد 
اكبري با بيان اينكه 630هزار هكتار ش��اليزار در 
كش��ور وجود دارد كه 170 هزار هكت��ار خارج از 
استان هاي ش��مالي اس��ت، مي افزايد: » با توجه 
به ممنوعيت كش��ت برن��ج اگر زيرس��اخت هاي 
ش��اليزارهاي گيالن ، مازندران و گلستان اصالح 
نش��ود و زهكشي مناس��ب صورت نگيرد، امنيت 

غذايي در بخش اين محصول به خطر مي افتد.«
  4 سال زمان براي خودكفايي در توليد برنج 
اس��تراتژيك بودن توليدات مواد غذايي خصوصاً 
نوع گياهي آن در كنار بحث ص��ادرات به جهان 
خصوصاً كشورهاي اسالمي از جمله داليلي است 
كه ايجاب مي كند در زمينه توليد هرچه بيشتر و با 
كيفيت اين محصوالت اقدام اساسي انجام بگيرد. 
رئيس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي كشور 
با بيان اينكه مسئله توليد غذا و كشاورزي مسئله  
امنيت ملي براي هر كشور است، مي گويد: »مسئله 
امني��ت غذايي  امري بس��يار ج��دي و مهم براي 
كشورهاس��ت وناامني غذايي ب��ه معناي مخاطره 
افتادن امنيت ملي است.« محمدرضا جهانسوز با 
اشاره به نقش مهم روس��تاييان و روستاها در اين 
زمين��ه مي افزايد: »ب��ه همين منظ��ور طي چهار 
سال آينده 40 هزار روستاي كشور تحت پوشش 
طرح »بسيج، همگام با كش��اورز« قرار مي گيرد.« 
از آنجا كه علمي س��ازي كشاورزي و اس��تفاده از 
دستاوردهاي علمي، توليد برخي محصوالت را تا 
21 برابر افزايش مي دهد و با توجه به اين مهم كه در 
بسياري از محصوالت استراتژيك كشاورزي وابسته 
به خارج هستيم، لذا اين موضوع موجب شده تا در 
شش سال اخير 10 تا 15 ميليارد دالر صرف واردات 
اين محصوالت از خارج شود.  رئيس سازمان بسيج 
مهندسين كشاورزي كشور ادامه مي دهد: » در حال 
حاضر به دليل بهره وري كم و محدود شدن كشت 
برنج كه خشكس��الي يكي از داليل آن اس��ت بايد 
كاري كنيم كه در اين زمينه به خودكفايي برسيم 
كه طبق برنامه ريزي ها تا چهار سال آينده در حوزه 

توليد برنج خودكفا خواهيم شد.«

چوب حراج بر سر مرال هاي قرمز گلستان
چند ماه پيش بود كه روزنامه جوان در گزارشي از وضعيت بغرنج مارال هاي 
شمال ايران نوشت و هشدار داد اگر كسي فكري به حال اين حيوانات 
زيباي جنگل هاي سرسبز نكند، حتماً نسلش�ان رو به انقراض خواهد 
رفت و حاال خبرها حكايت از سرنوشت نامعلوم مديريت آخرين پناهگاه 
مرال قرمز ايران و ش�ائبه خداحافظي هميش�گي مرال ها با زيستگاه 
۴۰ ساله شان و خالي ش�دن پارك جنگلي قرق از مرال هاي قرمز دارد. 

    
چند وقتي است كه سرنوش��ت نامعلوم مديريت آخرين پناهگاه مرال 
قرمز اي��ران يعني پارک جنگلي قرق، نگراني خالي ش��دن زيس��تگاه 
مرال  قرمز در گلستان و انتقال 10 مرال باقي مانده از اين پارک را قوت 
بخشيده؛ آن هم در شرايطي كه محيط زيست و منابع طبيعي گلستان 
بدون اينكه جواب درستي در اين باره بدهند فقط در حال پاس دادن 

توپ ماندن يا نماندن مرال ها در گلستان در زمين يكديگر هستند. 
   فقط 10 رأس باقي مانده

مرال هاي قرمز آنقدر مهم اس��ت كه فكر نكنيم روزي تعداد آن به صدها 
رأس مي رس��يده. يعني حدود 25 س��ال پيش و در پارک جنگلي قرق 
مجموعاً 40 رأس از اين حيوان و جود داشت و به جاي اينكه با زاد و ولد بر 
تعدادشان افزوده شود حاال تعداد آن به 10 رأس رسيده است.  براساس 
گزارش هاي موجود، حدود 50 سال پيش مرال هاي قرمز به پارک جنگلي 
قرق آورده شد و سه هكتار از اين پارک جنگلي به آخرين پناهگاه مرال هاي 
قرمز ايران تبديل شد.  هر چند تا مدت ها سير كاهش و از بين رفتن اين 
حيوان زيبا خيلي كند بود اما از ابتداي دهه ۹0 به بعد آمار مرال هاي پارک 
جنگلي قرق به شدت كم شد و از 33 رأس به 10 رأس رسيد.  البته آن طور 
كه اعالم شده تعدادي از اين مرال ها به دليل بيماري يون تلف و تعدادي 
هم به پارک ملت تهران، ارسباران و زيستگاه هاي شاهرود منتقل شده اند. 
بر همين اساس و در مسير خروج مارال هاي قرمز از پارک جنگلي قرق، 
آخرين انتقال مرال ها در روزهاي پاياني مردادماه امسال اتفاق افتاد كه با 
مخالفت اهالي بومي و اعضاي شوراي شهر قرق همراه بود كه در نهايت با 
پادرمياني مديركل فرهنگي- اجتماعي استانداري گلستان دو رأس مرال 
قرمز از پناهگاه شان در قرق به يك مركز نگهداري حيوانات كه متعلق به 

بخش خصوصي در كردكوي است، منتقل شدند. 
   مرال هم سهم پولدارهاست

ش��ايد حرف هاي مس��ئوالن و توجيهات آنها بتواند مهري تأييدي به 
بي برنامگي سازمان هاي دولتي در جهت حفظ محيط زيست و حمايت 
از حيوانات و موجودات آن بزند. جايي كه رئيس اداره نظارت بر حيات 
وحش اداره كل حفاظت محيط زيست گلستان با تأكيد بر اين كه هرچه 
تعداد مراكز تكثير بيش��تر باش��د و مرال ها به آنجا منتقل شود به نفع 
ماست، مي گويد: »با توجه به درخواست هاي بخش خصوصي و مجوزي 
كه از سوي سازمان صادر مي شود ما مي توانيم مرال ها را به ساير نقاط 
منتقل كنيم. در آخرين مجوز، اجازه انتقال شش مرال از قرق داده شده 
كه تاكنون س��ه رأس )يك نر قبل از س��ال و دو ماده در روزهاي پاياني 
مردادماه( منتقل شده اند.« حرف هاي محمود شكيبا خيلي قابل قبول 
نيس��ت، چون به راحتي عنوان مي كند كه هر كس تمكن مالي خوبي 
دارد مي تواند از حيوانات هم نگهداري كند، غافل از اينكه اين حيوانات، 
شخصي نيستند و به صرف پولدار بودن، كسي حق ندارد مالك آنها شود.  
وي در اين باره مي گويد: »دو نوع درخواس��ت براي دريافت مرال ها به 
دست ما مي رسد يكي درخواست براي نگهداري، تكثير و فروش و يك 
نوع درخواست فقط براي نگهداري؛ درخواست انتقال به كردكوي صرفاً 
براي نگهداري است كه با آن موافقت شده است. بر همين اساس يك فرد 
عالقمند كه از تمكن مالي خوبي هم برخوردار است تقاضاي نگهداري 
مرال داشته؛ ماهم با اين موضوع مخالفتي نداريم چون معتقديم بخش 
خصوصي به خوبي از آن ها نگهداري مي كن��د.« به هرحال، هم اكنون 
چوب حراج بر سر چند رأس مرال قرمز باقي مانده خورده و مثل سواحل 
و مراتع و جنگل ها و رودخانه ها كه سهم پولدارها شده اند، هر كس تمكن 

مالي داشته باشد مي تواند اين حيوانات گرانبها را هم صاحب شود.

 كشت گياهان دارويي 
در 5000 هكتار از اراضي سمنان  

مديركل منابع طبيعي سمنان از توزيع بذر     سمنان
رايگان گياهان دارويي بين دامداران استان، 
به منظور كشت اين گياهان در 5 هزار هكتار از اراضي اين منطقه خبرداد. 
علينقي حيدريان گفت: ابتداي سال ۹5 برنامه دو ساله اي مبني بر كشت 
گياه دارويي باريجه در 10 هزار هكتار از اراضي استان تبيين و اين امر طي 
مدت دو سال به  صورت كامل اجرا ش��د.  وي ضمن بيان اينكه ارتفاعات 
استان سمنان خواستگاه باريجه است و اين گياه به عنوان نمونه انتخاب و 
كشت آن آغاز شد، افزود: براي شروع 60 سامانه انتخاب و تفاهمنامه اي با 
250دامدار به  صورت مشاركتي تنظيم شد بنابر اين بذر به صورت رايگان 
در اختيار دامدار گذاشته شد.  مديركل منابع طبيعي استان سمنان با بيان 
اينكه باريجه را نمي توان در هر جايي كشت كرد، ابراز داشت: به دامداران 
نحوه نگهداري كشت و قرق آموزش داده شد و منابع طبيعي نيز در اجرا 
به آنها با مشاركت سازمان هاي مردم  نهاد در فصل كشت كمك مي كند.  
حيدريان تصريح كرد: بحث كشت گياهان دارويي زمان بر هستند ولي در 
صورت بارندگي هاي مطلوب در سه سال آينده نتيجه مطلوب خود را براي 
دامداران به ارمغان خواهند داشت و ضمن توجيه اقتصادي مراتع غني و 
پوشش گياهي توسعه پيدا مي كند.  وي افزود: با توجه به اينكه موضوع 
باريجه كاماًل در بين دامداران جا افتاده است لذا با تغيير نگرش، امسال 
چهار گياه دارويي وش��ا، بادام كوهي، زرشك و گل گاوزبان در 32سامانه 
انتخاب شد تا قابليت كشت در ارتفاعات پايين تر را داشته باشد و با اولين 

باران پاييزي كشت آنها در مراتع مورد نظر آغاز مي شود. 

 رفع تصرف از 22500 متر مربع 
از اراضي دولتي گلستان در سال جاري  

در6 ماهه نخست سال جاري بيش از     گلستان
4000 مترمرب�ع از اراضي دولتي در 
حين تصرف افراد سودجو شناسايي و رفع تصرف گرديده و بيش 
از 18500 مترمربع در اج�راي احكام ص�ادره از محاكم قضايي از 

متصرفان خلع يد و رفع تصرف شد. 
مديركل راه و شهرسازي استان گلستان با اعالم اين خبر گفت: زمين هاي 
تصرف شده در شهرهاي مختلف استان از جمله گنبد، بندر گز، گميشان 
و كردكوي بودند كه توسط برخي افراد متخلف و سودجو تصرف شده 
بود.  »حسين محبوبي« افزود: در همين راس��تا زمين هاي دولتي كه 
اشخاص مختلف در شهرستان ها اقدام به تصرف غير قانوني نموده بودند 
از طريق مراجع قانوني و اجراي حكم قطعي خلع يد و متصرفان محكوم 
به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف و همچني��ن رفع تصرف و اعاده به 
وضع سابق و زمين ها در اختيار و مالكيت دولت مستقر گرديد.  وي ادامه 
داد: 1700 هكتار اراضي دولتي، تحت حفاظت اداره كل راه و شهرسازي 
استان قرار دارد كه براي توس��عه همه جانبه شهرهاي استان در آينده 
پيش بيني شده و در موقع لزوم به متوليان امر واگذار مي گردد.  محبوبي 
بيان كرد: در سال ۹6 حدود 80 هزار متر مربع از زمين هاي تحت اختيار 
به سازمان ها و دس��تگاه هاي دولتي جهت اجراي سياست هاي توسعه 
شهري واگذار شده كه اين رقم در شش ماهه نخست سال جاري به 113 

هزار متر مربع افزايش پيدا كرده است.

 اتصال روستاهاي اردبيل 
به اينترنت پرسرعت  

مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات     اردبيل
اس�تان اردبيل گفت: تا پايان امسال 
۳۲8 روستاي در شهرس�تان هاي اردبيل، نير، نمين و سرعين از 

اينترنت پرسرعت بهره مند مي شوند. 
بهروز رزمي با اشاره به وضعيت ارتباطي در سال هاي گذشته گفت: در 
سطح حوزه انتخابيه اردبيل، نير نمين و س��رعين تا پايان سال ۹4، از 
368 روستاي واقع در اين حوزه، در 80 روستا امكان استفاده از اينترنت 
پرسرعت روستايي مهيا بود كه در حال حاضر اين تعداد به 247 روستا 
رسيده است و تا پايان امسال اين تعداد به 328 روستا خواهد رسيد.  وي 
با اشاره به سفر اخير وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به استان افزود: در 
اين سفر مقرر شد تا 35 روستا زير پوشش تلفن همراه قرار گيرند كه از 
اين تعداد 12 روستا مختص شهرستان هاي اردبيل، نير نمين و سرعين 
است كه عالوه بر اين تعداد 10 روستا نيز شاهد ارتقاي نسل تلفن همراه 
خواهند بود.  مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان اردبيل تصريح 
كرد: 446 روستاي استان كه از خدمات همراه اول بهره مند بودند، از اين 
پس مي توانند از طريق رومينگ همراه اول از خدمات اپراتور ايرانس��ل 
نيز استفاده كنند كه اين امر اقدامي در راستاي جلب رضايت مردمي و 

خدمات رساني هر چه بيشتر به مشتركان اين اپراتورهاست.

 بهره مندي ۶۱ درصد جمعيت روستايي 
كرمانشاه از نعمت گاز  

مدير عامل ش�ركت گاز كرمانشاه از    كرمانشاه
بهره مندي 61 درصد جمعيت روستايي 

استان از نعمت گاز طبيعي خبرداد. 
سيروس شهبازي گفت: در حال حاضر 1100 روستا معادل 61 درصد 
جمعيت روستايي در سطح استان كرمانشاه از نعمت گاز طبيعي بهره مند 
هس��تند.  وي با بيان اينكه درصدد افزايش ضريب نفوذ گازرس��اني به 
روستاها هستيم افزود: گازرساني به 500 روستا نيز در دست اقدام است 
كه ظرف يكسال آينده انجام مي ش��ود.  مديرعامل شركت گاز استان 
كرمانشاه ادامه داد: براي گازرس��اني به 150 روستا در مرحله انتخاب 
پيمانكار هس��تيم كه در صورت انجام اين گازرس��اني ها طي دو سال 
آينده ضريب نفوذ به ۹0 درصد خواهد رسيد.  شهبازي گفت: به منظور 
گازرساني به روستاهاي سرپل ذهاب به صورت كلي هرجا درخواستي 
براي گاز رساني باشد مشكلي نداريم اما در سرپل ذهاب ساخت و سازها 
تكميل نشده بنابر اين امكان گازرساني نيست البته در برخي روستاها با 

خسارت كمتر مردم ساكن هستند و شبكه گاز وصل است.

محمدرضا هاديلو

شمارش معكوس 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

آغاز شده است و 
ه�ر روزي ك�ه 
مي گ�ذرد از نزدي�ك و نزديك ت�ر ش�دن روز 
دلدادگي عاشقان حسيني خبر مي دهد. روزي 
كه قرار است بزرگ ترين راهپيمايي جهان اسالم 
و جلوه اي از اتحاد و همبستگي مسلمانان دنيا 
رقم زده شود. زواري كه تنها به عشق امام سوم 
پاي پياده س�ختي راه را به ج�ان مي خرند و به 
سمت حرم حركت مي كنند. در حال حاضر چهار 
مرز شلمچه، مهران، چذابه و سومار آماده حضور 
زوار هستند و تاكنون تنها از مرز مهران 18۰ هزار 
زائر عبور كرده است. در اين راستا مسئوالن ايالم 
با اش�اره به اينك�ه در روزهاي آت�ي اين تعداد 
افزايش مي يابد، از آمادگي زيرساخت هاي اين 
مرز براي تردد روزانه 185 هزار نفر خبر مي دهند. 

    
در حال حاضر 180 هزار زائر اربعيني از مرز مهران 
عبور كرده اند و آن طور كه روشن است، هر روزي 
كه مي گذرد بر جمع عاشقان حسيني نيز افزوده 
مي شود. عاش��قاني كه تعداديش��ان در راستاي 
خدمت رس��اني ب��ه زوار در موكب هاي متعددي 
در مرز ايران و عراق مستقر شده اند و دلدادگاني 
هم كه در حال برنامه ريزي براي زمان حركتشان 
هس��تند و مي خواهند چن��د روزي را ب��ه دور از 
زندگي دنيوي در حرم مطهر امام حسين)ع( به 
راز و نياز بپردارند. تع��دادي هم كه اكنون در راه 
هستند و راهپيمايي بزرگش��ان را آغاز كرده اند. 
در حال حاضر جدا از س��ه مرز آم��اده براي تردد 
زوار، بر اساس اعالم نظر كارشناسان مرز مهران 
به عن��وان يكي از مرزه��اي پرت��ردد در اين ايام 
شناخته مي ش��ود كه با توجه به زيرساخت هاي 
از پيش فراهم ش��ده آمادگي ت��ردد روزانه 185 
هزار نفر را دارد. در كنار زيرساخت هاي الزم براي 
ت��ردد زوار 3 هزار و 500 جهادگر نيز از سراس��ر 
استان هاي كش��ور در 12 گروه جهادي دور هم 

جمع ش��ده اند تا ب��ه زوار خدمت رس��اني كنند. 
اين جهادگران بس��يجي تمام خدماتي همچون 
يافتن گمش��دگان،  كفش��داري در حرم، تهيه و 
توزيع چندين وعده غذاي گرم و غيره را برعهده 
دارند. همچنين سپاه نيز 10 بيمارستان صحرايي 
براي خدمات رساني هرچه بهتر به زوار برپا كرده 
است. تمام اين اقدامات منجر به اين شده تا مرز 
مهران امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با افزايش 11 درصدي تردد زوار مواجه شود و اين 
رقم طي روزهاي آتي نيز با افزايش چشمگيري 

روبرو خواهد شد. 
 سفر زوار در كمال امنيت

در رابطه ب��ا خروج زوار از مرز مهران سرپرس��ت 
گمرک ايالم مي گويد: » بر اساس آمار موجود تا 
دو شب پيش 180 هزار زائر و هزار و 600 كاميون 
موكب ها از مرز مهران به سمت عراق حركت كرده 
اس��ت.« روح اهلل غالمي اضافه مي كند: »عالوه بر 
زواري كه از كشور خارج ش��ده اند، 13 هزار زائر 
عراقي نيز وارد كش��ور ش��ده اند.« وي با اشاره به 
فعاليت شبانه روزي گمرک ايالم ادامه مي دهد: 
»به دليل حجم زياد تقاضا و ترددها سعي شده تا 
در تمامي س��اعات كار زائران راه بيفتد.« الزم به 
ذكر است كه اتوبوس، ميني بوس و وسايل نقليه اي 
كه از طرف سازمان حج و زيارت معرفي مي شوند، 
بدون هزينه از مرز عب��ور مي كنند، اما همچنان 
براي خروج موقت سواري ها، گمرک عراق 110 
دالر به هم��راه 35 هزار دين��ار دريافت مي كند. 
مديركل راهداري و حمل و نق��ل جاده اي ايالم 
با اشاره به تردد زوار مي گويد: »نقاط حادثه خيز 
مسيرهاي منتهي به پايانه هاي مرزي شناسايي 

شده و ايمن سازي شده اند.«
 نوراهلل دلخواه ادامه مي دهد: »تداركات كافي براي 
مهيا بودن وسايل نقليه عمومي براي جا به جايي 
زائران عتبات عالي��ات قبل از برگ��زاري كنگره 
بزرگ اربعين با انجام فراخوان صورت مي گيرد و 
در اين خصوص از ظرفيت ساير استان ها همانند 

سال هاي گذشته استفاده خواهد شد.«
احمد كرمي، معاون عمراني اس��تاندار ايالم نيز 
با اشاره به اينكه با هماهنگي هاي صورت گرفته 
امسال براي جابه جايي زائران اتوبوس هاي برون 
ش��هري با اس��تقرار در پايانه بركت و سكوهاي 
مش��خص ش��ده هر اس��تان زمينه تس��هيل در 
جابه جايي زائران مهيا شده است و امسال شاهد 
تداخل و سردرگمي زائران در پايانه ها نخواهيم 
بود، مي گويد: »پايانه بركت به وسعت 25 هكتار 

براي اس��تقرار اتوبوس هاي برون شهري در مرز 
مهران مهيا شده است. « همچنين امسال بيش 
از ۹8 نقطه مس��تعد حادثه در سطح مسيرهاي 
مواصالتي ايالم نيز اصالح شده است كه به طور 
كلي مي توان گفت معطلي زوار نس��بت به سال 
گذشته به ش��دت كاهش يافته است. همچنين 
با توجه به حض��ور 30 هزار ني��روي انتظامي در 
مح��دوده مرزه��اي ش��لمچه، مه��ران و چذابه 
پيش بيني مي شود زوار سفري امن داشته باشند. 

مرز مهران آماده تردد روزانه 185 هزار زائر اربعين است

با توجه به ممنوعيت كشت برنج 
اگر زيرس�اخت هاي شاليزارهاي 
گيالن ، مازندران و گلستان اصالح 
نشود و زهكشي مناسب صورت 
نگيرد، امنيت غذايي در بخش اين 

محصول به خطر مي افتد

11 |  1440 صف��ر   12  |  1397 مه��ر   30 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5498دوش��نبه 

 گام بسيج مهندسين كشاورزي 
براي خودكفايي در برنج تا 4 سال آينده

 به گفته رئيس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي كشور 
با علمي سازي، توليد محصوالت كشاورزي در سه استان گيالن، مازندران و گلستان تا 21 برابر افزايش مي يابد

 برگزاري رزمايش صحرايي 
توسط سپاه روح اهلل استان مركزي  

فرمانده تيپ ۷1 سپاه روح اهلل استان     مركزي
مركزي از برگزاري رزمايش صحرايي 
با عنوان شهيد ساروقي با حضور اساتيد قرارگاه امام حسين)ع( از 

امروز در منطقه داودآباد خبر داد. 
كريمي با اشاره به اينكه اين رزمايش با هدف آمادگي رزمي يگان، ترتيب داده 
 شده است گفت: طبق برنامه ريزي انجام  شده شاهد نمايش اقتدار و حضور 
رزمي جهادي يگان خواهيم بود.  وي هدف اصلي اين رزمايش را افزايش سطح 
رزم جهادي يگان عنوان كرد و افزود: از اه��داف فرعي اين رزمايش ارزيابي 
فرماندهان، تمرين تاكتيك هاي جنگ ناهم تراز و همچنين انجام اقدامات 
فرهنگي و معنوي خواهد بود.  فرمانده تيپ 71 سپاه روح اهلل استان مركزي 
ادامه داد: همچنين در اين رزمايش ارتقا سطح آتش دور و نزديك آتش يگان 
در منطقه نيز مورد آزمايش قرار مي گيرد.  كريمي گفت: برگزاركنندگان اين 
رزمايش هفت گردان از امام حسين)ع( استان مركزي و تعدادي از يگان هاي 
مستقر در قرارگاه هستند و 1560 نفر از بسيجيان استان در آن حضور خواهند 
داشت.  فرمانده تيپ 71 روح اهلل افزود: با ش��روع انقالب تهديدات از طرف 
دشمن انقالب اسالمي آغاز شد و دشمن از راه هاي سخت، نيمه سخت و نرم 
فعاليت هاي خود را ادامه داد. اما با همت مردم و تدابير رهبر معظم انقالب اين 
تهديدات به فرصت تبديل  شده و از آنها استفاده شد.  وي ادامه داد: در تهديدات 
لحظه به لحظه قوي تر شديم، نمونه آن دفاع مقدس است كه بركات آن بعد از 
اتمام دفاع مقدس نيز احساس مي شود.  كريمي با اشاره به اينكه تهديدات به 
تاكتيك تبديل  شده و ما توانستيم بين راهبرد و ابزار دشمن فاصله بي اندازيم به 
 طوري  كه دشمن با وجود يگان هاي رزمي قوي كه در اختيار داشت نتوانست از 

اين ابزار استفاده كند و به اهداف خود برسد. 

 اهداي كمك هزينه اربعين حسيني 
به نخبگان قرآني خراسان رضوي   

رئيس اداره امور قرآني اوقاف خراسان     خراسان رضوي
رضوي از كمك هزينه 5 ميليون ريالي 
اربعي�ن حس�يني ويژه نخب�گان قرآن�ي اين اس�تان خب�ر داد. 
جعفر حسيني گفت: صرفاً راه يافتگان به مسابقات كشوري اوقاف در 
سال ۹5، ۹6 و ۹7 بدون در نظر گرفتن رتبه كشوري و مربيان و قرآن 
آموزان ط��رح تربيت حافظان قرآن كريم ك��ه داراي گواهينامه حفظ 
كل قرآن كريم از وزارت فرهنگ و ارش��اد، سازمان تبليغات اسالمي و 
سازمان اوقاف و امور خيريه در ۹5، ۹6 و ۹7 هستند، مي توانند از اين 
كمك هزينه بهرمند شوند.  وي افزود: نخبگان قرآني واجد شرايط پس 
از بازگشت از عتبات عاليات حداكثر تا 20 آبان ماه با در دست داشتن 
اصل گذرنامه به اداره امور قرآني اداره كل اوقاف خراسان رضوي مراجعه 
كنند.  رئيس اداره امور قرآني اوقاف خراسان رضوي ادامه داد: نخبگان 
قرآني جهت كسب اطالعات بيش��تر مي توانند با شماره 384611۹2 

ويژه برادران و 372381۹0 ويژه خواهران تماس حاصل فرمايند. 

هم اكنون از 3 ميلي�ون تن برنج مصرف�ي، 2 ميليون و 2۰۰ ه�زار تن آن 
در داخل توليد و مابقي از خارج وارد مي ش�ود. با اين وجود، مش�كالتي 
از قبيل خشكس�الي و محدوديت در كش�ت برنج در برخي استان هايي 
كه در زمينه توليد اين محصول فعال هس�تند سبب ش�ده تا مسئوالن 
جهاد كشاورزي محدوديت هايي را در كاشت برنج در بيشتر استان هاي 
كش�ور اعمال كنند؛ موضوعي كه از حاال زنگ خطر واردات بيش�تر اين 
محصول را به صدا درآورده است.  به گفته كارشناسان كشاورزي، ظرفيت 

باالي توليد برنج در برخي اس�تان هاي كش�ور از جمله گيالن، مازندران 
و گلس�تان مي تواند ايران را در زمينه واردات اين محصول خودكفا كند؛ 
موضوعي كه موجب شد تا رئيس سازمان بس�يج مهندسين كشاورزي 
كشور با اش�اره به توانمندي باال در زمينه توليد برنج اعالم كند: »از آنجا 
كه با علمي سازي كشاورزي و استفاده از دستاوردهاي علمي، مي توانيم 
توليد برخي محصوالت را تا 21 براب�ر افزايش  دهيم لذا اين مهم مي تواند 
كشور را تا چهار سال آينده در حوزه توليد برنج به خودكفايي برساند.«

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك
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