
در حالي كه گرم وخشك بودن آب وهوا در كرمان 
محدوديت هايي را ب��راي توليدات كش��اورزي 
در اي��ن منطقه ايجاد كرده اس��ت ب��ا اين وجود 
كشاورزان جنوب استان، ساالنه 420 هزار تن انواع 
محصوالت گلخانه اي جاليزي شامل خيار سبز، 
گوجه، فلفل، بادمج��ان و توت فرنگي در جنوب 
كرمان توليد مي كنند.  اين مهم موجب ش��ده تا 
هرساله عمليات كاشت محصوالت گلخانه اي از 
اوايل مهرماه در جنوب كرمان آغاز ش��ود و پس 
از توليد90 تا 95 درصد اين محصوالت به ساير 

استان ها و كشورهاي همسايه صادر شود. 
   تخصصي ترين گلخانه هاي ايران در كرمان

حاصلخي��زي زمين ه��اي جن��وب كرم��ان از 
جمله امتيازاتي اس��ت كه اين منطقه را به يكي 
از مهم تري��ن مراكز كش��اورزي در اين اس��تان 
تبديل كرده اس��ت موضوعي كه موجب ش��ده 
تا مديران جهاد كش��اورزي با اس��تفاده از انواع 
نرم افزار و سخت افزار كشاورزي روند روبه رشدي 
به كشاورزي منطقه ببخش��ند.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي جنوب استان كرمان با اشاره به 

شرايط ويژه كشاورزي در اين منطقه مي گويد: 
»با احتساب ميانگين درازمدت سود كشاورزان، 
تغيير الگوي كشت عملي نيست. بايد ابتدا زمينه 
اقتصادي كار درست شود تا تغيير الگوي كشت 

صورت بگيرد نمي توانيم به مردم تحكم كنيم.«
س��عيد برخوري با بيان اينكه بخش كشاورزي 
امنيت غذايي و تأمين غذاي مردم را به عهده دارد 
و همه كشورهاي صنعتي يارانه هاي مستقيم به 
كشاورز و بخش كشاورزي مي دهند اما در كشور 
ما بخش كش��اورزي كمترين يارانه را در بودجه 
دارد، مي افزايد: »اگ��ر بخواهيم در زمينه تأمين 
مواد غذايي در كشور به خود كفايي برسيم نياز 
به آن اس��ت كه از تمام جهات از توليدكنندگان 
اين بخش حمايت كنيم.«  جنوب استان كرمان 
به دليل دارا بودن شرايط اقليمي، و حاصلخيزي 
خاك آن بهترين شرايط را براي كشاورزي دارد. 
كه تحت تأثير دو نوع ريسك قرار گرفته كه از آن 
جمله مي توان با احتساب ميانگين درازمدت سود 
كشاورزان، كه موجب شده تا تغيير الگوي كشت 
عملي نباشد اشاره كرد، موضوعي كه مي طلبد تا 

در ابتدا زمينه اقتصادي كار درست شده تا تغيير 
الگوي كشت صورت بگيرد.  و از آنجا كه تنوع و 
رونق كشاورزي درجنوب كرمان همواره مطرح 
بوده است لذا اين مهم موجب ش��ده تا مديران 
جهاد كشاورزي منطقه كش��ت هاي جايگزين 
و س��ودآور را به كش��اورزان منطقه پيش��نهاد 
كنند.  رئيس جهاد كش��اورزي جنوب اس��تان 
كرمان در اين خصوص مي گويد: »براي توسعه 
محصوالت، امس��ال 12 نوع محصول جديد در 
جنوب استان كشت كرديم كه اقدام بي سابقه اي 

بود و ركوردهاي خوبي داشتيم.«
برخوري مي افزايد: »صنايع تبديلي در حدي در 
جنوب استان جواب مي دهد كه محصول درجه 
دو و سه به كارخانه برود اما محصوالت توليدي ما 
براي بسته بندي و صادرات و ارسال به بازارهاي 
هدف است.« به گفته اين كارشناس كشاورزي، 
براي اينكه بتوانيم در كش��اورزي اشتغال پايدار 
ايجاد كنيم، دولت بايد برنامه داشته و هزينه كند 
در غير اين صورت مهاجرت صورت گرفته و منابع 
آب و خاك از بين م��ي رود.  در حالي كه آمارها 

نش��ان مي دهد 63 درصد مردم جنوب اس��تان 
كرمان به كشاورزي اشتغال دارند، اما از آنجا كه 
ديگر ش��غل هاي خدماتي اين منطقه مربوط به 
كشاورزي است، لذا به جرئت مي توان فزوني اين 
ارقام را تأييد كرد.  يكي از اقدامات قابل توجهي 
كه در سال هاي اخير در كشاورزي جنوب استان 
كرمان اتفاق افتاده اس��ت تبديل جنوب كرمان 
به هاب گلخانه اي و پاي كار آوردن شركت هاي 

خارجي و صادرات محصوالت است.
رئيس سازمان جهاد كش��اورزي جنوب استان 
كرمان با تأييد اين موضوع و با اش��اره به تدوين 
چهار برنامه كلي در حوزه كشاورزي جنوب در اين 
خصوص مي گوي��د: »پروژه هاي مختلفي در اين 
حوزه ها برنامه ريزي شده كه در راستاي اقتصاد 
مقاومتي اجرا خواهد ش��د و يكي از اين برنامه ها 
توس��عه صادرات و تبديل جنوب كرمان به هاب 
گلخانه اي و پاي كار آوردن شركت هاي خارجي و 
صادرات محصوالت است و بايد زيرساخت هاي اين 
حوزه تأمين شود.« برخوري با اشاره به برنامه ديگر 
سازمان جهاد كش��اورزي مي افزايد: »كشاورزي 
قراردادي برنامه ديگر است و بايد اتفاقي كه براي 
گن��دم و ذرت مي افتد، براي ديگ��ر محصوالت 
نيز بيفتد و نوس��انات را كاهش داده و اش��تغال 
پايدار ايجاد كنيم.« در كنار اين موضوعات بيمه 
درآمد مس��ئله مهم ديگری است كه در راستاي 
حمايت از كش��اورزان وتوليدات آنهاست كه در 
همه كشورهاي پيشرفته دنيا در بخش كشاورزي 
وجود دارد.  براساس قانون برنامه ششم استاندار 
مي تواند درصدي از اعتبارات تملك دارايي را به 
اين صندوق اختصاص  دهد ك��ه در اين صورت 

مي توانيم بخشي از مشكالت را حل كنيم. 
  شكوفايي كشت گلخانه اي در كرمان 

با توجه به كم آبي در جنوب كرمان و اين كه شغل 
و درآمد مردم منطقه به كشاورزي وابسته است، 
لذا اين مهم مي طلبد تا ب��راي مديريت مصرف 
آب كشت گلخانه اي به طور جدي پيگيري شود. 
 اشتغالزايي بيشتر در واحد سطح، ايجاد فرصت هاي 
ش��غلي مناس��ب براي جوان��ان و كار آموختگان 
كشاورزي و استفاده از اوقات فراغت كشاورزان در 
فصل هاي پاييز و زمستان از جمله مزيت هاي كشت 
گلخانه اي اس��ت كه تأثير زيادي در اشتغالزايي و 

اقتصاد منطقه جنوب كرمان دارد. 
تجربه نشان داده افزايش كيفيت محصول توليدي 
با كشت گلخانه اي محقق مي شود از اين رو كنترل 
دقيق و بهتر آفات و بيماري ها با روش هاي كنترل 
بيولوژيكي و كاهش مصرف سموم سبب رشد كيفيت 
محصول و افزايش صادرات و حفظ محيط زيس��ت 
مي ش��ود.  هم اينك كش��اورزان جن��وب كرمان 
دريافته اند كه با توس��عه كش��ت هاي گلخانه اي نه 
تنها از هدر رفت آب جلوگيري كرده بلكه مي توانند 
محصول بيش��تري توليد و اقتصاد خانواده خود را 
به حد مطلوبي تقويت كنند اما زيان هايي كه طي 
سال هاي اخير گريبانگير كشاورزان اين ديار شده 
بنيه اقتصادي آنها را به حدي كاهش داده كه آورده اي 
براي احداث گلخانه ندارند و انتظار مي رود دولت با 
انگيزه ايجاد اشتغال و كاهش مصرف آب، يك سري 
منابع مالي براي پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به 

بخش كشاورزي جنوب كرمان اختصاص دهد.

با وجود گرم وخشك بودن كرمان كش�اورزان اين استان با به كارگيري 
جديد ترين روش ها و به كار بستن دستورالعمل جهاد كشاورزي موفق 
شدند تا بهترين بهره را از مزارع خود ببرند.  حاال با تداوم خشكسالي ها، 
كشت گلخانه اي و استفاده از نرم افزارهاي تخصصي كشاورزي در اين 

منطقه موجب شده تا براي بهره برداري بيشتر مديريت جهاد كشاورزي 
جنوب كرمان امسال 12 نوع محصول جديد را براي كشت به كشاورزان 
منطقه پيش�نهاد دهد؛ اقدام خوب و مؤثري كه باعث شده تا تنوعي از 
توليدات محصوالت، سودآوري خوبي را نصيب بهره وران اين منطقه كند. 

و  س�يل  وق�وع 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

ي  ب ها س�يال
ويرانگر در كشور 
كه هر از گاهي اتفاق مي افتد و خسارات مالي و 
بعضًا جاني زيادي بر جاي مي گ�ذارد، توجه به 
بحث آبخي�زداري را ب�راي كنترل اي�ن حادثه 
برجسته مي كند. هم اكنون بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته دنيا به منظور جلوگيري از سيالب ها 
به توس�عه عمليات آبخيزداري از جمله كاشت 
پوشش گياهي، احياي جنگل ها و احداث بندهاي 
بتني و خاكي روي آورده اند؛ با اين وجود در كشور 
ما بودجه اين بخش طي ساليان متمادي در كشور 
بسيار اندك بوده اس�ت. بر همين اساس وقوع 
سيل در برخي اس�تان هاي كشور و به خصوص 
مازندران و خساراتي كه به وجود آورد بار ديگر 
اهميت آبخيزداري و متأسفانه، عدم توجه الزم 
ب�ه اين ح�وزه را بي�ش از پي�ش نماي�ان كرد. 

    
طبق ماده 14۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
مكلف شده بود تا پايان برنامه، طرح هاي آبخيزداري 
را در سطح ۸ ميليون هكتار از زمين ها اجرايي كند. 
به عبارت ديگر، دولت مكلف بود ساالنه 1 ميليون 
و600 هزار هكتار طرح آبخيزداري در سطح كشور 
را اجرايي كند كه نيازمند اعتباري برابر با 19 هزار 
ميليارد تومان بود. اما اين امر محقق نش��د و طرح 
پيش بيني شده به دليل عدم تأمين اعتبارات كافي 

به طور كامل اجرايي نشد. 
   كم كاري هاي وزارت نيرو

ديگر نمي توانيم بگوييم باران و س��يل و خرابي ها، 
تلنگري به مس��ئوالن بوده براي انجام وظايفشان. 
اما كاش وقوع س��يل هاي ويرانگر ب��ه خصوص در 

استان هاي ش��مالي از جمله مازندران مي توانست 
به مسئوالن بفهماند كه بسياري از مسائل در حوزه 
محيط زيست ناديده گرفته مي شود كه چنين حوادثي 
را در پي دارد. در همين راس��تا مي توان به طرح هاي 
آبخيز داري اشاره كرد كه منجر به مهار سيالب ها و 
كاهش خسارات مي ش��ود. اما طي سال هاي اخير و 
به دليل عدم توجه برنامه ريزان به تخصيص اعتبار، 
اين كار به كندي در حال حركت اس��ت و دليل آن 
هم هر باران و سيل و خسارت هاي ناشي از آن است.  
حاال شرايط طوري ش��ده كه انگار نه تنها مردم كه 
مسئوالن هم باور كرده اند هر بارش��ي در ايران  بايد 
سيلي به همراه داشته باشد. دليل اين ادعا هم همين 
كه هر وقت ابرهاي باران زا به آسمان ايران مي رسند، 
سازمان هواشناسي نسبت به وقوع بارش ها و احتمال 

جاري شدن سيل در مناطق مختلف هشدار مي دهد. 
در اين ميان بقيه مسئوالن هم سيل را امري عادي و 
محصول باران مي دانند و خيال خودش��ان را راحت 
كرده اند و چند س��الي اس��ت كه همين بي خيالي 
مسئوالن صدمات زيادي به شهرستان هاي استان 
مازندران وارد كرده اس��ت.  بر اساس مفاد قانون هم 
اجراي عملي��ات آبخيزداري به س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخي��زداري ذيل وزارت جهاد كش��اورزي 
سپرده شده اس��ت؛ اما به گفته كارشناسان، اگر اين 
س��ازمان بخواهد آبخيزداري كند، مسئوالن وزارت 
نيرو به بهان��ه اينكه آبخي��زداري باعث كاهش دبي 
رودخانه ها مي شود و اين وزارتخانه نمي تواند مقدار 
پيش بيني شده را پشت سدها ذخيره كند، از اجراي 
طرح هاي آبخيزداري جلوگيري مي كند.  با اينكه اكثر 

كارشناسان معتقدند، آبخيزداري كليد حل مشكالت 
سيالب هاي كشور اس��ت ولي يكي از داليل به ثمر 
نرسيدن طرح هاي آبخيزداري، وزارت نيرو است كه 

در اين زمينه سنگ اندازي مي كند. 
   ضمانتي براي اجراي قانون نداريم

براساس ماده 14۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
مكلف شده بود تا پايان برنامه طرح هاي آبخيزداري 
در سطح ۸ ميليون هكتار را اجرايي كند، ولي شواهد 
و قرائن نشان مي دهند كه اين كار واجراي آن روي 
زمين مانده است.  مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت 
خاك سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور هم 
در همين رابطه و با بيان اينكه به خاطر تأمين نشدن 
منابع مالي 40 تا 45 درصد طرح ها اجرايي نش��ده 
اس��ت، مي گويد: »در برنامه شش��م توسعه اجراي 
۸ ميليون هكتار طرح هاي آبخيزداري پيش بيني 
شده است كه اگر منابع مالي الزم تأمين نشود، اين 
طرح هم به طور كامل اجرا نخواهد شد.« هوشنگ 
جزي با اشاره به اينكه براي اجراي هر هكتار عمليات 
آبخيزداري حدود ۷00 تا ۸00 ه��زار تومان منابع 
پيش بيني كرده ايم، ادامه مي دهد: »اجراي عمليات 
آبخيزداري در برخي مناطق به كاهش خسارت ها در 
اين زمينه كمك زيادي كرده است. به عنوان مثال در 
تنكابن و رامسر كنترل هاي خوبي صورت گرفته اما 
در مناطقي كه عمليات آبخيزداري انجام نشده بود، 
شاهد وقوع سيل هاي بيشتري بوديم.« اين مسئول از 
تهيه شناسنامه اي به نام شناسنامه سيل در استان ها 
خبر داده و مي گوي��د: »در اين ط��رح، تعداد وقوع 
سيل و خسارت هايي كه به لحاظ منابع طبيعي وارد 
شده، مورد بررسي قرار مي گيرد، ما اين اطالعات را 
جمع آوري مي كنيم و به صورت بانك اطالعات سيل 

در سازمان جنگل ها نگهداري مي كنيم.«

ماده ۱۴۸ قانون برنامه پنجم  زير گل و الي سيل ها دفن شد
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 رونق توليد محصوالت  كشاورزي كرمان 
با اجراي هاب گلخانه اي

  آذربايجان شرقي: نمايشگاه صنايع دستي هنرمندان جهان اسالم 
با حضور معاون رئيس جمهور در تبريز افتتاح شد.  در اين نمايشگاه با 50 
غرفه مختلف آثار هنري هنرمندان از 31 كشور مسلمان جهان در معرض 
ديد عموم قرار گرفته است.  در اين جش��نواره هنرمنداني از كشورهاي 
اسالمي همچون ايران، تونس، تركيه، تركمنستان، بوسني، كريمه، عراق، 
پاكستان، اردن، افغانس��تان، بنگالدش، ازبكستان، تاجيكستان، عمان، 

هندوستان، الجزاير، ليبي و مصر شركت دارند. 
  آذربايجان غربي: ر ئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي گفت: 
بعد از گذشت 2۷ سال از ساخت بيمارستان آيت اهلل خويي اين بيمارستان 
در هفته دولت آماده بهره برداري مي شود.  جوادآقازاده با بيان اينكه ساخت 
اين بيمارس��تان در سال ۷1 توسط خيران آغاز ش��د، افزود: بيمارستان 
آيت اهلل خويي در سال ۷1 در قالب طرح 250 تختخوابي با هيئت امنا و 
مؤسسه خيريه حضرت آيت اهلل خويي شروع شد.  وي ادامه داد: در سال 
92 اين طرح نيمه تمام با 30 درصد پيشرفت فيزيكي براي تكميل تحويل 
اين دانشگاه شد و در اين مدت تاكنون عمليات اجرايي طرح در حال انجام 

است و در حال حاضر 9۸ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
  البرز: مديركل س��ازمان انتقال خون البرز از اهداي 135 هزار واحد 
پالسما در استان طي سال گذش��ته خبر داد.   محمدرضا مهدي زاده در 
جشن سالروز جهاني اهدا خون كه در سالن اجتماعات باشگاه ميالد كرج 
برگزار شد، با بيان اين نكته كه »خون سالم براي همه مردم« شعار امسال 
انتقال خون است، اظهار كرد: همه مردم حق دارند به خون سالم دسترسي 
داشته باشند.  وي با اشاره به اينكه جوانان و بانوان در زمينه انتقال خون بايد 
فعال تر باشند، اضافه كرد: سال گذشته در البرز 62 هزار و 500 واحد خون 
اهدا شده است.  مديركل سازمان انتقال خون البرز با تأكيد بر اينكه سال 
گذشته 135 هزار واحد پالسما، پالكت و گلبول قرمز اهدا شده است، ادامه 

داد: به فرآورده هاي خون به ويژه پالسما نيازمند هستيم. 
  خراسان شمالي: رئيس اداره تعاون و امور رفاهي كاركنان آموزش و 
پرورش خراسان شمالي از آمادگي پذيرش 245 كالس در اين استان براي 
اسكان مسافران در تابستان امسال خبر داد.  احمد آذري با اشاره به پذيرش 
مهمانان فرهنگي در تابستان امس��ال، اظهار كرد: هفت پايگاه پذيرش 
خدمات و ستاد اسكان در شهرستان هاي بجنورد، اسفراين، جاجرم، گرمه، 
فاروج، مانه و سملقان و شيروان راه اندازي شده است.  آذري افزود: به منظور 
رفاه گردشگران و مهمانان فرهنگي 50 مدرسه در سطح خراسان شمالي 
آماده پذيرش مي شود.  وي با اشاره به تجهيز 245 كالس براي مسافران 
تابستاني، بيان كرد: از اين تعداد كالس 9۸ مورد ويژه، 223 مورد در گروه 

الف و 104 مورد در گروه ب است. 
  كهگيلويه و بويراحمد: مدير كل آموزش وپرورش كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: جشنواره نوجوان خوارزمي در استان با رقابت 221 دانش آموز در بخش 
اس��تاني به كار خود پايان داد.  هادي زارع پور افزود: در مرحله آموزشگاهي 
نيز 32 هزار دانش آموز پسر و دختر در شش بخش مختلف و با حضور هيئت 
داوران رقابت كردند.  وي اين بخش ها را شامل كارآفريني، دست سازه، زبان 
انگليسي، پژوهش، ادبيات فارسي و آزمايشگاه عنوان كرد.  مديركل آموزش 
وپرورش كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: 1۷ هزار نفر به مرحله شهرستاني راه 
يافتند كه از ميان 221 نفر براي رقابت در مرحله استاني انتخاب شدند كه در 

نهايت يك اثر براي شركت در مسابقات كشوري انتخاب شد.

88498441سرويس  شهرستان

 اصالح خطوط اتوبوسراني 
راه برون رفت از گره ترافيكي زنجان     

اصالح خطوط اتوبوسراني يك نياز و اولويت       زنجان
مهم براي خروج از مشكل ترافيك است. 
شهردار زنجان با بيان اينكه اصالح خطوط اتوبوسراني يك نياز و اولويت مهم 
براي خروج از مشكل ترافيك است، گفت: هر كار توسعه اي و عمراني معموالً 
يك بازه زماني براي گروه و قشر خاص ايجاد زحمت مي كند، و وظيفه ما 
اين است كه كاري كنيم تا آن تعداد از افرادي كه براي شان ايجاد زحمت 
می شود را به حداقل برسانيم كه بي شك اين وظيفه مجموعه شهرداري 
است.  مسيح اهلل معصومي با اشاره به اينكه ما بايد بپذيريم كه شهر زنجان در 
حال رشد بوده و به همين خاطر وضعيت ترافيكي شهر زنجان با اين معابر 
موجود پاسخ گو نيست، افزود: بنابر اين دو راه بيشتر نداريم. يا بايد معابر را 
تعريض كنيم كه اين مهم هم زمان بر و هم هزينه بر بوده و عالوه بر اين ممكن 
است براي شهروندان ايجاد زحمت مضاعف كند.  وي ادامه داد: راه دوم كه 
راه مقبول تري در تجارب دنيا و در تجارب شهرهاي بزرگ كشور است، اين 
است كه به جاي تعريض معابر و ايجاد معابر جديد، بايد به سمت محدود 
كردن وسايل نقليه شخصي و استفاده بيشتر از وسايل نقليه عمومي حركت 
كنيم.  شهردار زنجان گفت:  طرحي كه براي خيابان سعدي و خيابان امام 

داريم  اين است كه بايد خطوط شبهه بي. آر. تي راه اندازي كنيم.

 ايجاد مركز تخصصي پوستين دوزي تركمن 
در گنبدكاووس 

نخستين مركز تخصصي پوستين دوزي     گلستان
تركمن كه جزو صنايع دس�تي منسوخ 
شده به شمار مي رود در روستاي دوزالوم گنبدكاووس راه اندازي مي شود. 
رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گنبدكاووس گفت: 
يكي از برنامه هاي اداره ميراث فرهنگي شهرس��تان احياي رشته هايي 
است كه منسوخ شده اند. در حال حاضر پوستين دوزي تركمن در روستاي 
دوزالوم، زين سازي و نمدمالي در روستاي قره ماخر احيا شده است.  مريم 
آق آتاباي افزود: با بيان اينكه اين شهرستان مهد ساخت سازهاي سنتي 
به ويژه كمانچه تركمن است، بيان داشت: توليد كمانچه تركمن از سوي 
استان ثبت ملي شده و بيشترين توليدات آن در گنبدكاووس است.  وي 
ادامه  داد: 30 اثر پيشنهادي در بخش تپه ها و محوطه به عنوان پرونده ثبتي 
به كشور ارسال شده است تا بعد از سپري كردن فرآيند اداري ثبت ملي 
شود.  رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گنبدكاووس با 
اشاره به ظرفيت خوب روستاهاي گنبدكاووس در راه اندازي اقامتگاه هاي 
بوم گردي گفت: هشت پروژه بوم گردي در روستاهاي مختلف گنبدكاووس 
در حال پيگيري بوده و ميزان سرمايه گذاري در اين پروژه ها يك ميليارد و 

۷50ميليون تومان با 20 نفر اشتغال مستقيم و دائم است.  
آق آتاباي زمان برپايي نمايشگاه صنايع دستي در محوطه برج قابوس را 
تا 30 خرداد ماه امسال اعالم كرد و افزود: به مناسبت روز جهاني صنايع 
دستي نمايشگاهي با 20 غرفه و پنج آالچيق از 20 تا 30 خرداد ماه داير 
است. در اين نمايشگاه آثار و هنرهاي صنايع دستي شهرهاي گنبدكاووس، 

كردكوي، گرگان، يزد و همدان به نمايش گذاشته شده است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

رونمايي از 2 محصول دانش بنيان در دانشگاه جيرفت
پهپادي كه سالمت گياهان را بررسي مي كند

يك�ي از برنامه هاي مهم س�ند چش�م انداز دانش�گاه جيرفت در 
استان كرمان حركت به س�مت دانش�گاه كارآفرين است كه اين 
مهم با س�وق دادن پژوهش هاي كاربردي اس�اتيد و دانشجويان 
در جهت برط�رف كردن مش�كالت منطق�ه فراهم مي ش�ود. بر 
همي�ن اس�اس دو محص�ول دانش بنيان س�اخته ش�ده توس�ط 
دانشجويان دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه رونمايي شد. 

    
رئيس دانشگاه جيرفت در مراس��م رونمايي از دو محصول دانش بنيان 
با بيان اينكه رهبر معظم انقالب اسالمي ايران چند سال متوالي است 
كه از شعار اقتصاد مقاومتي و همچنين حمايت از توليد و كاالي ايراني 
براي نام گذاري سال ها استفاده مي كنند، گفت: به همين خاطر جوانان 
و دانشجويان بايد با ترسيم اين چشم انداز در راستاي توليد محصوالت 
دانش بنيان حركت كنند.  دكتر شاپور كوهستاني با تأكيد بر حمايت از 
همه طرح هاي دانش بنيان و با اشاره به ساخت دو محصول دانش بنيان 
توسط دانشجويان دانشكده فني و مهندس��ي اين دانشگاه ادامه داد: با 
همه توان از اين نوع طرح ها حمايت خواهيم كرد و در همين راستا براي 
ارتقاي اين طرح ها و همچنين توليد محصوالت جديد اعتبار مورد نياز 
را تأمين خواهيم كرد.  وي با اشاره به ظرفيت ها و پتانسيل هاي بي شمار 
جنوب استان كرمان و منطقه، تصريح كرد: دانشگاه جيرفت با رصد برخي 
مشكالت در بخش هاي مختلف، پژوهش هاي خوبي را كليد زده است كه 

تعدادي از اين پژوهش ها امروز به توليد محصول منجر شده است. 
   رباتي بدون نياز به سوخت

دكتر ايمان گروهي، رئيس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه جيرفت 
نيز گفت: در راستاي رفع برخي مشكالت پيش روي بخش كشاورزي 
در منطقه جنوب استان كرمان و با توجه به پتانسيل باالي كشاورزي 
در اين ناحيه، گروه مهندس��ي مكانيك دانش��كده فني و مهندس��ي 
دانشگاه موفق به ساخت يك دس��تگاه پهپاد سم پاش جهت استفاده 
در اين بخش ش��ده اند.  وي با اش��اره به اينكه يكي از نيازهاي بخش 
كشاورزي تشخيص سريع و به موقع آفات و بيماري ها در مزارع است، 
خاطرنشان كرد: پهپاد ساخته شده توسط دانشجويان دانشگاه جيرفت 
قابليت ارزيابي ميزان سالمت گياهان، سم پاشي گياهان و همچنين 

نشانه گذاري دام ها را داراست. 
گروهي ادام��ه داد: اين پهپ��اد قابليت هايي دارد كه مي ت��وان با نصب 
سنسورهاي تشخيص آفات ابتدا وضعيت سالمت محصوالت كشاورزي و 
نوع آفات احتمالي را ارزيابي كرد و سپس با استفاده از مخازن تعبيه شده 
روي پهپاد اقدام به سم پاشي نقاط آلوده به آفت كرد.  رئيس دانشكده 
فني و مهندسي دانشگاه جيرفت با بيان اين مطلب كه دانشجويان گروه 
مهندسي برق اين دانشكده موفق به ساخت ربات خورشيدي آتش نشان 
قابل كنترل از راه دور ش��ده اند، گفت: اين ربات انرژي مورد نياز خود را 
از نور خورشيد تأمين مي كند.  دكترگروهي بخشي از ويژگي هاي مهم 
ربات را قابليت كنترل از راه دور تا ب��رد دو كيلومتر عنوان كرد و افزود: 
طراحي بدنه، فيزيك دستگاه و بوردهاي الكترونيكي توسط دانشجويان 
دانش��كده فني و مهندسي اين دانش��گاه انجام شده اس��ت.  وي ادامه 
داد: طراحي سيس��تم نوين كنترل انرژي هوشمند توسط دانشجويان 
دانشكده فني و مهندسي دانشگاه جيرفت به گونه اي است كه در صورت 
وجود نور خورشيد انرژي موتورها توسط نور خورشيد تأمين شده و مازاد 
انرژي خورشيدي صرف ش��ارژ باتري ها مي شود و همچنين در شرايط 
عدم دسترس��ي به نور خورشيد از باتري پش��تيبان كه قباًل توسط نور 

خورشيد شارژ شده است، استفاده مي شود. 
دكتر گروهي با بيان اينكه آتش نش��ان بودن تنها ي��ك نمونه كاربرد 
اين ربات اس��ت، از ديگر قابليت هاي اين ربات را توانايي حمل آب و 
پرتاب آب به طول سه متر بيان كرد كه اين ميزان قابل ارتقا نيز هست، 
همچنين اين ربات مجهز به دوربين ب��وده و تا برد دو كيلومتر تصوير 
ارسالي آن قابل دريافت است. با توجه به عدم نياز اين ربات به سوخت 
يا هيچ گونه منبع انرژي خارجي و همچنين قابليت كنترل از راه دور 
آن و همچنين مضر بودن تماس با سم هاي مورد استفاده براي انسان 
با ارتقاي اين ربات مي توان از آن در سم پاش��ي كشاورزي و همچنين 

مبارزه با ملخ هاي مهاجر استفاده كرد.

 مديركل بيمه سالمت استان مركزي 
در گفت وگو با »جوان« اعالم كرد

 فاز دوم طرح نسخه الكترونيكي 
در استان مركزي اجرايي مي شود

بدخطي پزشكان كشور طي سال هاي اخير به 
موضوعي همه گير تبديل شده است، به طوري 
كه اغلب شنيده مي شود برخي از بيماران به 
همين دليل داروي اشتباه دريافت كرده اند 
و گاهاً جان شان نيز به واسطه اين اشتباه به 
خطر افتاده است. معضلي كه با تكرار دوباره 
و دوباره آن مسئوالن را به اين فكر انداخته 

است كه طرح نسخه پزشكي الكترونيكي را عملياتي كنند. طرحي كه ديگر 
جلوي خطاهاي پزشكي ناشي از بدخطي گروهي از دكترها را مي گيرد و 
قرار است به زودي فاز دوم آن در شهرهاي استان مركزي اجرايي شود. 

    
بدخطي نسخ پزشكان و تبعات ناشي از آن، مش��كل همه داروسازان در 
داروخانه اس��ت با وجود اينكه بيش از دو دهه از معرفي و فرا گير ش��دن 
نسخ الكترونيك در كشورهاي توس��عه يافته مي گذرد و در ايران هم از 
دهه هشتاد، زمزمه هايي درباره اجرايي كردن آن شد. اما هيچ كدام از اين 
طرح ها به دليل عدم ضمانت اجرايي كافي )پذيرش پزشكان(، در كشور 
ما پا نگرفت تا جايي كه سازمان تأمين اجتماعي با داشتن بيشترين امكان 
براي تشويق و تنبيه پزشكان، از سال 94 پر قدرت وارد گود شد. در سال 
96 بعد از الزام قانون برنامه ششم براي استقرار سامانه »پرونده الكترونيكي 
سالمت ايرانيان« تا سال 99 در سراسر كشور، اين موضوع به يك تكليف 
براي همه بيمه ها و همين طور وزارت بهداشت تبديل شد. عالوه بر اين با 
اين اقدام مي توان نظارت جدي تر بر روند تجويز و مصرف بي رويه دارو در 
كشور داشت و از قاچاق دارو هم جلوگيري كرد. اين طرح امسال در راستاي 
اجراي دولت الكترونيك به صورت پايلوت در يكي از شهرستان هاي هر 
استان اجرايي شده و با جمع بندي و رفع مشكالت و چالش هاي احتمالي 

در ساير شهرستان ها كليد مي خورد. 
مديركل بيمه سالمت استان مركزي ضمن تأييد مطالب فوق از اجراي 
طرح نسخه الكترونيكي در شهرستان خمين به صورت پايلوت در استان 
مركزي خبر مي دهد و مي گويد: »طرح نسخه الكترونيكي از ابتداي تيرماه 
امسال در شهرستان هاي شازند، محالت و دليجان اجرايي مي شود و پس 
از رفع مشكالت آن در شهرس��تان اراك و ساوه در تمامي استان مركزي 
اعمال مي شود.« محمدرضا جيريايي اضافه مي كند: »اجراي طرح نسخه 
الكترونيكي با هدف تسهيل و سرعت در ارائه خدمات پزشكي، افزايش 
دقت، كاهش خطاهاي پزشكي و افزايش نظارت سازمان هاي بيمه گر در 
روند درمان انجام مي گيرد.« وي اجراي طرح رسيدگي پايش الكترونيكي 
پرونده هاي بستري را از ديگر برنامه هاي سازمان بيمه سالمت كشور در 
س��ال جاري عنوان مي كند و ادامه مي دهد: »اين طرح اكنون به صورت 
نمونه در شش استان كشور آغاز ش��ده و اجراي آن در استان مركزي از 

برنامه هاي اين اداره كل است.«
جيريايي با اشاره به اينكه كاهش اختالف احتمالي مؤسسات طرف قرارداد 
با سازمان هاي بيمه گر و حذف س��اليق در روند درمان بيماران از جمله 
اهداف اجراي اين طرح است، بيان مي كند: »براساس تفاهمنامه كميته 
امداد امام خميني )ره( با س��ازمان بيمه س��المت، پوشش بيمه درماني 
مددجويان از ابتداي امسال به اين سازمان منتقل شده است.« وي اضافه 
مي كند: »5 هزار مددجوي كميته امداد امام خميني )ره( اين استان در 
سه ماه نخست امسال از پوشش بيمه درماني بهره مند شده اند و با صدور 
دفترچه براي 16 هزار نفر مددجوي اين نهاد حمايتي زمينه بهره مندي 
آنان از خدمات درماني مؤسسه هاي طرف قرارداد بيمه سالمت فراهم شده 
است.« جيريايي از انعقاد تفاهمنامه سازمان بيمه سالمت كشور با سازمان 
زندان ها و امور تأمين وزارت كشور در سال جاري خبر مي دهد و مي گويد: 
»از اين پس تمامي زندانيان در بند و خانواده هاي آنان مي توانند از مزاياي 
خدمات درماني مؤسسه هاي بخش دولتي و دانشگاهي طرف قرارداد بيمه 
سالمت استفاده كنند.« به گفته اين مقام مسئول مددجويان ندامتگاه ها 
پس از آزادي نيز مي توانند با پرداخت حق بيمه ايرانيان س��ازمان بيمه 

سالمت مشمول تداوم خدمات از اين سازمان شوند.

فاطمه قاسميزيبا احمدي

افزايش 50 درصدي پايگاه هاي سنجش دانش آموزان در بوشهر 
تعداد پايگاه هاي سنجش دانش آموزان استان بوشهر ۵٠ درصد    بوشهر

افزايش يافت. 
سرپرست اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اينكه تعداد پايگاه هاي سنجش دانش آموزان 
استان بوشهر 50 درصد افزايش يافته اس��ت، گفت: سنجش بدو ورود به دبس��تان با توجه به ارزيابي 
دانش آموزان براي ورود به پايه اول ابتدايي بايد در تابستان اجرا شود.  غالمحسين حسيني  افزود: براي 
انتقال اجراي پروسه سنجش كودكان پيش دبستاني از تابستان به ماه هاي مياني سال تحصيلي با توجه به 
مشكالت استان بوشهر بايد با سازمان استثنايي آموزش و پرورش مكاتبه شود تا دانش آموزان با گذراندن 

آموزش و درك فضاي آموزشي با سؤاالت سنجش آشنا باشند و آن را بهتر درك كنند.

كلنگ ساخت 10 مدرسه در اردبيل به زمين خورد 
كلنگ ساخت ۱٠ مدرسه با ظرفيت ۶۲ كالس در استان اردبيل به     اردبيل

زمين زده شده است. 
مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان اردبيل در مراسم كلنگ زني مدرسه 6 كالسه در شهر نمين 
گفت: كلنگ احداث 10 مدرسه با ظرفيت 62 كالس در استان اردبيل به زمين زده شده است كه اين 
تعداد مدارس نقش مهمي در توسعه حوزه آموزشي به دنبال خواهد داشت.  دولت لطفي با اشاره به 
لزوم اهميت ريشه كن سازي بي سوادي در استان خبر داد و افزود: احداث مدارس نقش قابل توجهي 
در دستيابي به توسعه حوزه آموزش و پرورش ايجاد مي كند كه بايد به اين مهم اهميت داده شود تا 

بتوانيم تعليم و تربيت را در استان توسعه بخشيم.


