
شرايط آب وهوايي و حاصلخيزي خاك در مازندران 
از جمله مزايايي اين استان به ش��مار مي روند كه 
موجب شده تا اين منطقه در زمينه توليدات باغي و 
كشاورزي و دام وطيور صاحب ده رتبه برتر در كشور 
باشد.  به طوري كه تنها به عنوان نمونه شهرستان 
بهشهر در حوزه دام رتبه هشتم در استان، در زمينه 
واحدهاي دامداري صنعتي رتبه چهارم اس��تان، 
در توليد ش��ير رتبه نهم اس��تان، در حوزه گوشت 
قرمز رتبه دوازدهم، طيور صنعتي رتبه شانزدهم، 
مرغداري هاي صنعتي و گوشت سفيد رتبه هفتم را 
در سطح كشور به خود اختصاص دهد.  اين درحالي 
اس��ت كه رونق ص��ادرات محصوالت كش��اورزي 
مازندران شامل مركبات، كيوي، برنج و گل و گياه 
زينتي به اروپا و كشور هاي حوزه خليج فارس، درياي 
خزر و روسيه نام اين اس��تان را در زمينه صادرات 
پرآوازه كرده است. با تمام اين مزايا در سال های اخير 
برخی از مشکالت موجب شده تا هر ساله زمين های 

بسياری به دليل مشکالت به ويال تبديل شود. 

  اجراي طرح با هدف كشاورزي پايدار 
خودكفاي��ي در تولي��د محصوالت كش��اورزي، 
ايجاد كش��اورزي پايدار و بازدهي باال در كشور 
از جمله اهدافي بود كه موجب شد تا طرح بسيج 
همگام كش��اورز از سوي بس��يج اعالم شود.  بر 
همين اساس سازمان بسيج مستضعفان و بسيج 
مهندسان كش��اورزي و منابع طبيعي مبادرت 
به اس��تفاده از توان مهندسان بسيجي در سطح 
ملي كردند تا در گروه هاي بس��يجي و جهادي 
به ص��ورت داوطلبانه اقدام به آم��وزش و ترويج 
كش��اورزي كنند تا ش��اهد افزايش محصوالت 
كشاورزي در كشور باش��يم كه به عنوان  »طرح 
بسيج همگام با كشاورز«  نام گذاري شد.  از آنجا 
كه قرار است اين طرح در 750 روستاي كشور به 
صورت پايلوت اجرايي شود لذا روستاهاي استان 
مازندران به عنوان يک��ي از اين نمونه ها انتخاب 
ش��د.  روز گذش��ته بود كه رئيس دانشگاه علوم 
كشاورزي ساري در مراسم افتتاحيه طرح بسيج 

همگام با كشاورز در ساري اعالم كرد: »توان كلي 
كشور در زمينه توليدات انواع محصوالت باغي و 
كشاورزي و رتبه اي كه برخي از استان ها از جمله 
مازندران در اين خصوص دارند ايجاب مي كند تا 
در اين زمينه گام هاي اساس��ي برداشته شود.« 
اسداهلل تيموري با بيان اينکه با توجه به شرايط 
خوب كشور براي توليدات كشاورزي تنها بهره 
اندكي از اي��ن موهبت برده ايم، اف��زود: »امروزه 
سهم كش��اورزي در اقتصاد كش��ور بيش از پنج 
تا شش درصد نيس��ت.« وي ادامه داد: »از آنجا 
كه محصوالت متنوعي در ايران توليد مي ش��ود 
بايد از ظرفيت بخش كشاورزي براي رونق توليد 
اس��تفاده كنيم.« به گفته اين اس��تاد دانشگاه 
از آنجا كه بيش از ۱50 متخصص در دانش��گاه 
علوم كشاورزي مشغول فعاليت هستند لذا بايد 
به كشاورزي با نگاه علمي توجه كرد چرا كه در 
صورت محقق ش��دن آن مي توان كاس��تي هاي 

بخش علمي و تکنولوژي را جبران كرد. 

  همگام با كشاورز در 3 هزار مزرعه مازندران 
از آنجا كه س��پاه كرب��الي مازندران ب��راي رونق 
كشاورزي اس��تان برنامه هاي مدوني را بر اساس 
اجراي طرح همگام با كش��اورز در دستور كار قرار 
داده است و حتي برخي از آنها را نيز اجرايي كرده 
است.  مسئول بسيج مهندس��ان كشاورزي سپاه 
كربالي مازندران با اش��اره به كسب رتبه نخست 
بسيج مهندسان سپاه كربال در س��ال 96 در اين 
خصوص گفت: »طرح همگام با كشاورز در 3 هزار 
مزرعه مازندران اجرا ش��د.« محمدعلي امامي با 
بيان اينکه تقريباً سه سالي است از آغاز اين طرح 
ملي مي گذرد، افزود: »500 كارشناس براي ارائه 

آموزش هاي تخصصي به روستاها اعزام شدند.«
 وي در خص��وص مراح��ل اج��راي اي��ن طرح 
بيان داش��ت: »كارشناس��ان آموزش كشاورزي 
كالس هاي آموزشي در سه مرحله كاشت، داشت 
و برداشت با حضور در مزرعه و كارهاي ترويجي 

انجام مي دهند.« 
امامي با اشاره به اثرات مثبت اين طرح كه باعث 
شد در س��ال گذش��ته در 3 هزار مزرعه افزايش 
عملکرد از ۱00 كيلوگرم تا ۱/5 تن در هکتار ايجاد 
شود تصريح كرد: »از اين لحاظ بيشترين ركورد را 

در سطح كشور داشتيم.«
 اين موفقيت ها در حالي است كه سازمان بسيج 
مهندسان كشاورزي س��پاه كربال در سال زراعي 
96 رتبه نخست را در كشور كسب كرد و سه نفر 
از كارشناسان به عنوان كارشناس برتر كشوري 

انتخاب شدند.  
مسئول بسيج مهندسان كشاورزي سپاه كربال با 
بيان اينکه امسال هدف گذاري ما 500 روستاست 
كه براي سال هاي آينده به كل روستاهاي باالي 
50 خانوار گسترش دهيم، گفت: »اقدامات بسيج 
در سال 95 در 300 مزرعه آغاز شده كه امسال به 
3 هزار مزرعه افزايش داديم، چرا كه اعتقاد ما بر 
اين است با توجه به مشکالت كم آبي، با مديريت 
آب در مصرف كشاورزي مي توان بيشترين توليد 
را داشت؛ چراكه مايحتاج زندگي كشاورزان ما از 

اين راه تأمين مي شود.«
وي با تأكيد بر اينکه طرح بسيج همگام با كشاورز 
با چهار هدف افزايش به��ره وري، كاهش هزينه 
توليد، امنيت غذا و مديريت مصرف آب در دستور 
كار قرار دارد، خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر 
طرح مديريت مصرف آب را در دستور كار داريم 
كه با توجه به بحران آب، كشاورزي را به صورت 
علمي مديريت كنيم.« به گفته وي هم اكنون، 
دو نوع كشاورز سنتي و پيش��رو در مازندران در 
حال فعاليت هستند كه عملکرد توليد كشاورزان 
پيشرو از سنتي بيشتر بوده كه به بحث مديريت 
مزرعه برمي گردد و تالش مان بر اين اس��ت كه 
اختالف عملکرد توليد بين كش��اورز س��نتي و 

پيشرو را از بين ببريم. 

اس�تان مازندران با توليد س�االنه بي�ش از 7 ميليون ت�ن محصوالت 
كش�اورزي و برت�ري در تولي�د ده محصول مه�م همواره ب�ه عنوان 
يكي از مهم ترين قطب هاي كش�اورزي در ايران به ش�مار مي رود كه 
در اين س�ال ها توانس�ته خود را به عنوان برن�دي در زمينه توليدات 
كش�اورزي كش�ور مطرح كند.   ب�ا اين وج�ود برخي از مش�كالت از 
جمل�ه باالرفتن هزين�ه توليد و ملزومات كش�اورزي موجب ش�ده تا 
اين موقعيت اس�تان در آس�تانه خطر قرار بگيرد و حت�ی موجب آن 

ش�ود كه زمين های كش�اورزی به وي�ال تبديل ش�ود. با وج�ود آنكه 
طرح بزرگ طرح بس�يج همگام از سه س�ال قبل در مازندران اجرايي 
شده و دس�تاوردهاي خوبي را نيز به دنبال داش�ته است حاال به گفته 
رئيس دانشگاه علوم كش�اورزي ساري قرار اس�ت اين مهم در بخش 
وس�يع تري از اس�تان و با همكاري بس�يج و كارشناس�ان كشاورزی 
انجام پذي�رد.  موضوعي كه در ص�ورت موفقيت مي توان�د حتي رتبه 
كشاورزي استان را به باالترين رتبه اي كه تاكنون كسب كرده برساند. 

همـه ســــاله 
سيد احمد هاشمي اشكا

   گزارش 2
تعـداد زيـادي از 
دانش آموزان براي 
ديدار از مناطق عملياتي عازم سفر مي شوند و 
امسـال هم راهيان نور دانش آمـوزي با حضور 
ميليوني دانش آموزان برگزار مي شود. سفري از 
جنس معنويت با روحي مشتاق از نشنيده ها و 
نديده هـا تا بلكه با صيقـل روح و پـروازش در 
آسمان ديار شهدا، پاسخي براي سؤاالت بي شمار 
خود از چرايي اشتياقشان براي رفتن به ميدان 
جنگ و نثار جانشـان در مسـير عزت و اقتدار 
كشور بيابند. برهمين اساس اواخر سال گذشته 
بود كه فرمانده قرارگاه مركزي راهيان نور با بيان 
اينكه هفت استان كشورمان در سال 98 از زائران 
راهيان نور پذيرايي خواهند كرد، بيشتر زائران و 
مخاطبـان اردوهـاي راهيان نـور را جوانـان و 
نوجوانان ميهن اسـالمي اعالم كرد و حاال تمام 
استان هاي ايران در تكاپو هستند تا با حركت به 
سمت كردستان، بوشهر، كرمانشاه، هرمزگان، 
ايـالم، آذربايجان غربـي و خوزسـتان، پاي به 
مناطقـي بگذارند كه بـوي بهشـت مي دهد. 

    
راهيان نور به عنوان ي��ك حركت عظيم فرهنگي، 
ظرفيت مناسبي براي نهادينه كردن فرهنگ ايثار 
و شهادت و رفع شبهات دانش آموزان در اين زمينه 
است.  بدون شك حضور در سرزميني كه بوي عشق 
مي دهد و ق��دم زدن بر روي خاكي ك��ه روزگاري 
جواناني با روحي بلند و عزمي راسخ در مسير رسيدن 
به هدف گام نهادند تأثير ش��گرفي ب��ر روح پاك و 
بي آاليش جوانان اين مرزو بوم خواهد گذاش��ت.  
جواناني كه قرار است پرچم اقتدار و پيشرفت كشور 
را در آسمان جهان به اهتزاز درآورند و وارثاني به حق 
براي شهدا و رزمندگاني باشند كه درس شجاعت و 
از خود گذشتگي را براي آنها مشق كرده اند.  حاال 
هفت استان از جمله كردستان، بوشهر، كرمانشاه، 
هرمزگان، ايالم، خوزستان و آذربايجان غربي به طور 

مستقيم ميزبان كاروان هاي راهيان نور هستند. 
  تجديد پيمان رزمندگان امروز  با ديروز

از ابتداي س��ال جديد بود كه تك تك اس��تان ها 
ميزان درخواس��ت و ظرفيت مورد نياز براي اعزام 
دانش آموزانشان به سمت مناطق نور و ايثار را اعالم 
مي كردند.  بر همين اس��اس از گيالن و اصفهان و 
خراسان گرفته تا آذربايجان ها و مازندران و قزوين 
و زنجان، كاروان هايشان را آماده حركت مي كردند.  

هنوز امتحانات خردادماه به پايان نرسيده بود كه 
مديركل آموزش و پرورش گيالن از اعزام تابستانه 
۱500 دانش آموز پسر دوره دوم متوسطه مدارس 
اين استان به مناطق عملياتي غرب كشور خبرداد.  
نادر جهان آراي با اشاره به اينکه امسال براي دومين 
بار اردوهاي راهيان نور تابستانه دانش آموزي اجرا 
مي ش��ود، اظهار ك��رد: »۱500 دانش آموز پس��ر 
مدارس متوسطه دوم استان گيالن تابستانه امسال 
به مناطق عملياتي غرب كشور اعزام مي شوند كه 
اين تعداد دانش آموز در قالب 30 دستگاه اتوبوس به 
مدت سه روز از مناطق بازي دراز، سرپل ذهاب و قصر 

شيرين در كرمانشاه بازديد مي كنند.«
وي به برخي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي در طول 
تابستان نيز اشاره كرد و ادامه داد: »امسال طرح هاي 
مختلفي از س��وي بس��يج دانش آموزي در سطح 
استان اجرايي مي ش��ود كه مي توان به اردوي سه 
روزه ياوران واليت با حضور 600 دانش آموز دختر و 
پسر دوره دوم متوسطه مدارس استان گيالن اشاره 
كرد.« جهان آراي با اش��اره به اجراي طرح »بهنام 
محمدي« با مشاركت نهاد مدرس��ه، خانواده ها و 
مس��جد، بيان كرد: »در صورت تأمين اعتبار اين 
طرح نخستين بار با مشاركت 3 هزار و 500 نفر در 
قالب هشت اردوي دو روزه ويژه دانش آموزان دوره 
اول متوسطه برگزار مي ش��ود.« نادر جهان آراي با 
بيان اينکه اردوهاي جهادي يکي ديگر از برنامه هاي 
آموزش و پرورش و سپاه است، ادامه داد: »در اين 
برنامه دانش آموزان تابس��تان به ص��ورت رايگان 

مدارس را رنگ آميزي و مرمت مي كنند.«
  7 استان آماده پذيرايي از جوانان

فرمانده قرارگاه مركزي راهيان نور س��پاه و بسيج، 
با بيان اينکه راهيان نور فرصتي اس��ت تا به مردم و 
حتي به كشورهاي خارجي نشان دهيم كه اين نظام 
و انقالب براي تثبيت حقانيت خود و مقابله با جبهه 
ناحق چه سختي هايي را متحمل شده است، گفته: 
»قرارگاه راهيان نور به صورت مردم محور برنامه هاي 
خود را اجرا مي كند و همان گونه كه در دوران دفاع 
مقدس تمام آحاد م��ردم براي مقاوم��ت در برابر 
متجاوزان مشاركت داشتند، در برگزاري راهيان نور 
هم تمام  توجه و اهتمام در راستاي مردمي كردن 
برگزاري راهيان نور است، چون معتقديم راهيان نور 

در امتداد دفاع مقدس است.«
 سردار يعقوب س��ليماني با اشاره به حمايت هاي 
بسيج و سپاه از راهيان نور، ادامه داد: »در ديداري 
كه مقام معظم رهبري با دست اندركاران راهيان نور 
داشتند ايشان به س��ه ويژگي »ادامه دار بودن«، 
»تحريف نش��دن« و »كار ن��و انج��ام دادن« در 
راهيان نور تأكيد داشتند.« وي تصريح كرد: »هفت 
استان كشورمان امسال از زائران راهيان نور پذيرايي 
مي كنند و اكثريت قريب به اتفاق مخاطبان امروز 
ما در راهيان نور جوانان و نوجوانان هستند. البته 
بخش��ي از كاروان هاي راهيان نور در فعاليت هاي 
سازندگي اردو هاي جهادي حضور پيدا مي كنند 
كه از آن جمله مي توان به حضور زائران راهيان نور 
در مناطق زلزله زده كرمانش��اه ب��ه  منظور انجام 

فعاليت هاي سازندگي اشاره كرد.«
  صنعت گردشگري تعالي بخش

چند روز پيش بود كه معاون هماهنگ كننده سپاه 
شهداي آذربايجان غربي از ميزباني 300 هزار زائر در 
قالب كاروان راهيان نور در مناطق عملياتي استان 
خبر داد.  س��رهنگ تقي نجمي با بيان اينکه اين 
استان از ۱5 تير ميزبان 300 هزار زائر كاروان هاي 
راهيان نور شده گفت: »در همين راستا بيش از ۱5 
هزار نفر از آذربايجان غرب��ي در قالب كاروان هاي 
راهيان نور ب��ه مناطق عملياتي جنوب كش��ور در 
دوران دفاع مقدس اعزام خواهند شد.« حاال حضور 
در اردوهاي راهيان نور فقط به ايرانيان تعلق ندارد و 
بس��ياري از دانجويان خارجي هم با حضور در اين 
مناطق را به عنوان يکي از بهترين تجربيات زندگي 
خود مي دانند.  در همين رابطه مدير روابط عمومي 
و امور بين الملل س��تاد مركزي راهيان نور معتقد 
است راهيان نور به عنوان يك صنعت گردشگري 
تعالي بخش مي تواند موجب رشد، تعالي و توسعه 
فرهنگي كرمانشاه شود.  رحيم زاده مي گويد: »به 
واسطه اينکه آغاز و پايان جنگ در اين استان بود و 
تقديم 9۸00 شهيد، ۱9 هزار و 600 جانباز، ۱700 
آزاده ظرفيت خوبي در راستاي راهيان نور دارد.« وي 
راهيان نور را يکي از بهترين راه هاي انتقال ارزش هاي 
دفاع مقدس به نسل جوان دانسته و مي افزايد: »57 
يادمان در كل كشور وجود دارد و از اين تعداد استان 
كرمانشاه سهم قابل توجهي را به خود اختصاص داده 
است. بنابراين ضروري است جاذبه هاي گردشگري 
دفاع مقدس كرمانشاه با موج رسانه قوي، محکم و 

پرصالبت به گوش ملت برسد.«
  مازني ها در اردوگاه هاي اختصاصي

اما مازندراني ها هم از قافله عقب نمانده اند و با تدارك 
ديدن سه اردوگاه راهيان نور براي زائران خودشان 
در مناطق عملياتي آماده اعزام دانش آموزان شده اند.  
در همين راستا مسئول ستاد راهيان نور سپاه كربال 
مازندران با بيان اينکه هر سال در اجراي برنامه هاي 
راهيان نور شاهد انسجام و پيشرفت هستيم، گفت: 
»راهيان نور در واقع امتداد خط كربال و دفاع مقدس 
است و بسياري از شهدا و رزمندگان دفاع مقدس در 
هفت تپه حضور داشته اند.« سرهنگ عسگر مجيدي 
با اشاره به ساخت اردوگاه شهيد شيرسوار، شهيد 
جعفرزاده و شهيد بلباسي در راهيان نور ادامه داد: 
»خوشبختانه اعزام راهيان نور در استان منسجم تر 
شده و س��االنه بيش از ۲۲ هزار نفر از مازندران به 

اردوهاي راهيان نور اعزام مي شوند.«

7 استان، ميزبان زائران سرزمين هاي نور
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طرح »بسيج همگام با كشاورز« در مازندران

   خوزسـتان: مديركل راه و شهرسازي خوزس��تان گفت: بر اساس 
تفاهمنامه سه جانبه اي كه بين شركت بازآفريني شهري ايران، شهرداري 
اهواز و استانداري خوزستان منعقد شده، ۸۱۱ واحد مسکوني به منظور 
جابه جايي ساكنان محله منبع آب اهواز ساخته مي شود.  رضا رضايي اظهار 
كرد: با توجه به تأكيدات وزير راه و شهرسازي بر توليد مسکن و در راستاي 
نياز منطقه، توليد مسکن و جابه جايي ساكنان سکونت گاه هاي غيررسمي، 

در اولويت برنامه هاي بازآفريني اهواز قرار گرفته است. 
   اردبيل: مديركل امور عشايري اس��تان اردبيل از برگزاري چهارمين 
جشنواره توانمندي هاي عشاير استان اردبيل در شورابيل همزمان با هفته 
اردبيل خبر داد.  معرفت آذري اظهار كرد: در اين جشنواره تالش مي كنيم 
تا ميراث غني جامعه عشايري استان را در بخش هاي مختلف معرفي كنيم 
تا عشاير ايل شاهسون و طوايف و ايالت زير مجموعه آن معرفي شوند.  وي 
خاطرنشان كرد: در اين جشنواره كه همراه با برپايي توانمندي هاي جامعه 
عشايري در بخش هاي توليد محصوالت دامي، زراعي و صنايع دستي خواهد 

بود، زندگي ساده عشاير به خوبي به نمايش گذاشته خواهد شد. 
   آذربايحان شـرقي: قائم مقام س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان آذربايجان شرقي از افزايش ۴5 درصدي صادرات غيرنفتي استان 
در مقايسه با سال گذش��ته خبر داد.  غالمعلي راستي ابراز داشت: ارزش 
كاالهاي غيرنفتي صادر شده آذربايجان شرقي به خارج از كشور در سه ماه 
نخست امسال در مقايسه با بهار گذشته حدود ۴5 درصد افزايش يافت.  
وي افزود: در اين مدت افزون بر 6۱۲ هزار تن كاال به ارزش 75۱ ميليون 
دالر از استان به خارج از كشور صادر شده است.  قائم مقام سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي با اشاره به اينکه 79 كشور مقصد 
صادراتي كاالهاي استان در سه ماه اول امسال بود، عنوان كرد: كشورهاي 
تركيه، عراق، ارمنس��تان، گرجس��تان، آذربايجان، چين و افغانستان به 

ترتيب بيشترين ميزان صادرات كاال را از استان داشتند. 
   البرز: مديرعامل فرودگاه پيام گفت: ب��ا توجه به ظرفيت فرودگاه 
توسعه پروازها امکانپذير است.  نادر ثناگو مطلق در حاشيه بازديد وزراي 
راه و ارتباطات از فرودگاه پيام با اشاره به از سرگيري پروازهاي مسافري 
اين فرودگاه كه قرار است در هفته آتي انجام شود، اظهار كرد: براي تحقق 
اين مهم برنامه ريزي هاي مدوني صورت گرفته اس��ت.  وي با اشاره به 
حضور مؤثر وزراي راه و ارتباطات در فرودگاه و تصميمات خوبي كه اتخاذ 
شده است، گفت: مشکالت فرودگاه بين المللي پيام فردا در هيئت دولت 
مطرح مي شود.  مديرعامل فرودگاه پيام اضافه كرد: زماني كه مجوز پرواز 
داده شود، آمادگي داريم پروازها از سر گرفته شود و اميدواريم بتوانيم 

اين مهم را به زودي عملياتي كنيم. 
   ايالم: فرمان��ده انتظامي ايالم گفت: مديريت و س��اماندهي زائران 
اربعين اولويت اول انتظامي استان در مرز مهران است.  سردار نورعلي 
ياري همچنين از آمادگي كامل براي حماس��ه بزرگ اربعين حسيني 
خبر داد، و افزود: با تالش نيروي انتظامي سپاه، نهادهاي خدمات رسان 
و همراهي خوب مردم، امسال مردم ايالم حماسه ديگري را در مديريت 

و تکريم زائران اربعين حسيني، خلق خواهند كرد.

88498441سرويس  شهرستان

 آغاز ساخت آب شيرين كن 
5هزار متر مكعبي در عسلويه   

پـروژه آب شـيرين كن عسـلويه با      بوشهر 
ظرفيت توليد روزانه ۵ هزار متر مكعب 
هفته آينده با انتخاب پيمانكار آن وارد مرحله سـاخت مي شـود.
 حمزه پور مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان بوشهر با بيان اينکه 
پروژه آب شيرين كن عسلويه با ظرفيت توليد روزانه 5 هزار متر مکعب 
هفته آينده با انتخاب پيمانکار آن وارد مرحله ساخت مي شود، گفت: زمين 
اجراي پروژه تعيين شده است و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.  
وي به روند اجراي طرح هاي آبرساني در راستاي شهرهاي جنوبي استان 
بوشهر اش��اره كرد و افزود: ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران براي 
اجراي طرح هاي آبرساني شهرستان جم تعيين شده كه طرح هاي اين 
شهرستان هفته آينده با اعتبارات منابع داخلي شركت آبفاي تهران آغاز 
مي شود.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر با تأكيد بر اصالح 
شبکه هاي فرسوده شهرهاي جنوبي استان بيان كرد: يکي از معضالت 
مهم تأمين آب آشاميدني، هدر رفت آب از شبکه آبرساني است كه اين 
ميزان در شهرستان جم ۴0 درصد برآورد شده است.  حمزه پور با اشاره 
به اجراي طرح مخزن ۲000 متر مکعبي شهر  ريز افزود: اين طرح روند 
اجرايي مطلوبي دارد كه پيش بيني مي شود تا دهه فجر امسال تکميل 
و افتتاح شود.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر از افزايش 
ظرفيت توليد از پروژه آب شيرين كن ۱0 هزار متر مکعبي كنگان خبر داد 
و بيان كرد: ظرفيت توليد آب از اين پروژه آب شيرين كن افزايش يافته كه 

در آينده نيز طرح توسعه مجدداً اجرا مي شود.

 مرمت و بازسازي ۱۴ رشته قنات 
در سيب و سوران    

مدير جهاد كشاورزي شهرستان سيب     سيستان وبلوچستان
و سوران گفت: با توجه به اهميت حفظ 
و احياي قنوات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اين شهرستان 
مرمت و بازسازي ۱۴رشته قنات را در دستور كار خود قرار داده است. 
محمدحنيف سپاهي مدير جهاد كشاورزي شهرستان سيب و سوران افزود: 
در سال جاري تاكنون با اعتبار ۱0 ميليارد ريال، مرمت و بازسازي ۱۴ رشته 
قنات در بخش هاي مختلف اين شهرستان در حال اجراست.  وي تصريح كرد: 
مرمت و بازسازي هشت رشته قنات در مناطق مركزي و هيدوچ با پيشرفت 
فيزيکي 90 درصد مراحل نهايي خود را طي مي كند و كار مرمت و بازسازي 
شش رشته ديگر نيز از پيش��رفت فيزيکي ۴0 درصد برخوردار است. مدير 
جهاد كشاورزي شهرستان سيب وسوران گفت: 9۸ رشته قنات در شهرستان 
وجود دارد كه ۱900 هکتار از باغات و مزارع اين شهرستان را مشروب و بيش 
از ۲ هزار خانوار كشاورز روستايي از مزاياي آن بهره مند مي شوند.  وي افزود: 
سطح زير كشت محصوالت زراعي و باغي شهرستان سيب و سوران، 7500 

هکتار است كه ساليانه 70 هزارتن محصول مي دهند.

 استخدام  360معلم جديد 
در آموزش وپرورش گلستان    

مديركل آموزش و پرورش گلستان از     گلستان
جذب 3۶۰ معلم جديـد در آموزش و 

پرورش استان خبر داد. 
احس��ان گوهري راد مديركل آموزش و پرورش گلستان با اعالم خبر 
360 معلم براي س��ال تحصيلي جديد جذب آموزش و پرورش استان 
مي شوند، گفت: براس��اس مصوبه دولت حدود ۱6 هزار معلم از طريق 
ماده ۲۸ و فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان براي رفع كمبود معلم در 

استان براي سال تحصيلي آينده جذب سيستم آموزشي مي شوند. 
وي بيان داشت: توزيع شهرستاني براي جذب معلمان جديد به زودي 
انجام و ليس��ت آن به وزارت آموزش و پرورش ارسال خواهد شد. قرار 
اس��ت در آينده اي نزديك زمان برگ��زاري آزمون و نح��وه جذب اين 
افراد اطالع رساني ش��ود.  مديركل آموزش و پرورش استان با اشاره به 
تجاري سازي برخي از فضاهاي آموزش��ي بالاستفاده در استان گفت: 
حدود ۱9 هزار و 500 مترمربع از فضاهاي آموزشي در استان بالاستفاده 
مانده كه قرار است با استفاده از ظرفيت بودجه پارسال و امسال بخشي 
از اين فضاها تجاري سازي شود. شناسايي اين فضاها در دستور كار قرار 

دارد و پس از احصا در شوراي آموزش و پرورش مطرح خواهد شد. 

 نابودي 2هزارهكتار اراضي طبيعي مركزي
 در آتش سوزي هاي امسال    

    مركزي  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان مركزي گفت: حدود ۲۰۰۰ هكتار 
از اراضي طبيعي و مراتع استان مركزي در آتش سوزي هاي چهار 

ماه نخست امسال از بين رفته است. 
عبدالحس��ين محمدي مديركل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري اس��تان 
مركزي با اشاره به نابودي ۲000 هکتار از اراضي طبيعي مركزي در آتش 
سوزي هاي امسال گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون )ابتداي مرداد ماه( 
بيش از ۸0 مورد آتش سوزي بزرگ در مراتع و عرصه هاي طبيعي و اراضي 
ملي استان مركزي رخ داده اس��ت.  وي افزود: بر اثر اين آتش سوزي ها 
بيش از يك هزار و 950 هکتار از مراتع و عرصه هاي طبيعي و اراضي ملي 
استان مركزي از بين رفته اس��ت.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان مركزي بيان كرد: شهرستان هاي اراك و ساوه به ترتيب بيشترين 
ميزان مراتع نابود ش��ده در حري��ق را طي س��ال جاري تاكنون به خود 
اختصاص داده اند كه در شهرستان اراك اين ميزان حدود 900 هکتار و 
در ساوه نيز بيش از 500 هکتار بوده است.  محمدي خاطرنشان ساخت: 
پس از اراك و س��اوه، شهرس��تان هاي محالت و فراهان در سال جاري 
شاهد بيشترين ميزان حريق از نظر وسعت آتش سوزي مراتع در استان 
مركزي بوده اند.  وي از مردم خواست در صورت نياز به افروختن آتش در 
عرصه هاي طبيعي، موارد ايمني را رعايت و قبل از ترك محل، از خاموش 
شدن آن اطمينان حاصل كنند و در صورت بروز حوادث آتش سوزي در 

مراتع، با شماره ۱50۴ تماس گرفته و موضوع را اطالع دهند.

اجراي پروژه 500 كيلومتري گازرساني 
خراسان رضوي به سيستان وبلوچستان  

مدير پروژه طرح ضربتي گازرساني به      خراسان رضوي
زاهـدان گفـت: خراسـان رضوي به 
عنوان معين گازرساني شهر زاهدان، تاكنون 9۰ كيلومتر از مجموع 
۵۰۰ كيلومتر شبكه  گذاري گاز در اين شهر را به اتمام رسانده است. 
مهدي غالمي مدير پروژه طرح ضربتي گازرس��اني به زاهدان گفت: در 
راستاي تحقق تصميمات هيئت محترم دولت و مأموريت محوله شركت 
ملي گاز ايران، تاكنون 90 كيلومتر از مجموع پروژه گازرس��اني ش��هر 
زاهدان به طول 500 كيلومتر توسط شركت گاز خراسان رضوي در حال 
اجرا مي باشد.  وي افزود: خراسان رضوي به عنوان معين گازرساني به شهر 
زاهدان، 500 كيلومتر شبکه گازرساني، 30 هزار انشعاب، ۱۱ ايستگاه 
TBS و يك ايستگاه CGS را تا پايان امس��ال نصب و راه اندازي خواهد 
كرد. براي انجام اين عمليات، پنج پيمان اجرايي و يك پيمان مش��اور 
نظارت تعريف شده است كه پيمانکاران ش��بکه و مشاور از ارديبهشت 
ماه س��ال جاري فعاليت خود را آغاز كرده اند.  غالم��ي اظهار اميدواري 
كرد: با مشخص شدن پيمانکاران مجري انشعابات طي يك ماه آينده، 
عمليات انشعاب گذاري نيز در سطح شهر زاهدان آغاز شود.   مديرپروژه 
طرح ضربتي گازرس��اني به زاهدان با اشاره به پيش��رفت ۱۸ درصدي 
خراسان رضوي در اجراي اين پروژه گفت: تاكنون 90 كيلومتر از مجموع 
500 كيلومتر شبکه گذاري به اتمام رسيده و عمليات اجرايي تعدادي 
از ايستگاه ها نيز همانند ايستگاه CGS زاهدان آغاز گرديده است.  وي 
ادامه داد: در حال حاضر۱60 نفر به طور مس��تقيم و 70 نفر به صورت 
غيرمستقيم در اين طرح مشغول به كار شده  اند كه نزديك به 60 درصد 

اين نيروها از محل توانمندي بومي و محلي شهر زاهدان مي باشند. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

آب بازي نورچشمی ها،  با آِب دزدي
امروز در حالي بخش هاي فراواني از اس��تان  های جنوبي در آتش بي آبي 
مي سوزند و اسير گردو غبار هاي گاه و بي گاه شده اند كه در برخي مناطق، 
بهره برداري هاي نامتعارف و غير منطقي از منابع آب به شدت رواج دارد. 
شرايط غير قابل قبول و باوري كه نشان مي دهد بيش از آن كه بحران آب 
امان مردم را بريده باش��د، اين سوءمديريت ها و استفاده گروهي صاحب 
منصب و متنفذ از رانت و امتيازات ويژه است كه بر زندگي ها سايه افکنده و 

شرايط را سخت كرده است. 
آب بازي افراد متمکن، همزمان با بحراني كه استان هاي بوشهر و خوزستان 
و سيستان و بلوچستان را در بر گرفته است نه تنها قابل قبول نيست بلکه 

بيشتر به فاجعه اي مي ماند كه كسي نمي خواهد جلوي آن را بگيرد. 
در س��ال هاي اخير و به دنبال افزايش توجه مديران سياسي و اجرايي به 
مقوله گردشگري در استان خوزستان و در بسياري از شهرستان ها مثل باغ 
ملك، مسجد سليمان، دزفول، بهبهان، انديمشك، اهواز و چند شهر ديگر 
ويال هاي تفريحي و تجمالتي فراواني ساخته شد كه در همه آنها به مقوله 

آب و بحران پيش آمده هيچ توجهي نشده است. 
درست يکسال پيش و در چنين روزهايي بود كه اعالم شد در بسياري از 
شهرستان هاي استان خوزستان و به ويژه شهرستان هايي كه به آنها اشاره 
شد، اكنون ويال هاي گران قيمت و پرهزينه اي وجود دارد كه نه تنها به دليل 
هزينه هاي سنگين اجاره مناسب شهروندان معمولي جامعه براي استفاده 
نيستند، بلکه به دليل نوع ساخت و ديدن زيرساخت هايي نظير استخر و 

پوشش گياهي فراوان براي اداره شدن نياز به منابع آب فراواني هستند. 
البته اين بازي ها به خوزستان ختم نمي شود و در بوشهر هم مي توان تکرار 
آزاردهنده آن را مش��اهده كرد.  با اينکه چندي پيش اس��تاندار بوشهر از 
جمع آوري باغشهرهايي كه چاه هاي غير مجاز حفر كرده بودند يا با آب شرب، 
استخر هاي خود را پر آب و باغ هايشان را سيراب مي كردند، خبر داده بود اما با 
گذشت زمان مشخص شد، نه تنها هيچ اقدامي در اين مسير صورت نگرفته، 

بلکه متنفذان همچنان مي تازند و هر كاري كه دوست دارند، مي كنند. 
البته براي برخورد با اين افراد، هم در استانداري و هم شوراي تأمين استان، 
قوانيني موجود و مصوباتي با تأييد رسيده است اما، صاحب نفوذان، آنقدر 

قدرت دارند كه كسي نتواند مزاحمشان شود. 
نکته حائز اهميت اين است كه هيچ باغشهري براي مردم عادي نيست و 
نمي توان خانواده بي بضاعتي را در آنها ديد. بنابر اين مديراني كه خود از 
بي آبي و خشکسالي و صرفه جويي حرف مي زنند در اين مناطق باغ هايي 

ساخته اند كه با آب شرب مردم، به آبياري آنها مي پردازند. 
اينکه در استاني، چون بوشهر و خوزستان در يك نقطه شهرونداني زندگي 
كنند كه با بحران جدي منابع آب به ويژه در بخش آب شرب رو به رو باشند 
و به فاصله كوتاهي از آنها شهرونداني باشند كه استخر شخصي و پارك هاي 
آبي بخش جدايي ناپذيري از زندگي آنهاست را اگر مالكي براي نبود مديريت 
صحيح منابع آب و چشم پوشي مسئوالن بر اقدامات غيراخالقي و غير قانوني 

برخي يقه سفيد ها بدانيم، پس چه عنوان ديگري براي آن مي توان يافت؟
به نظر مي رسد در شرايط كنوني ورود جدي مقامات نظارتي به كاركرد و 
نوع بهره برداري از باغشهر ها و ويال هاي اختصاصي و تجمالتي به خصوص 
در استان هايي كه واژه آب، بدون پيشوند »بحران« استفاده نمي شود، بيش 
از پيش احساس مي شود.  متأسفانه شرايط طوري شده كه گويي هر مدير با 
مسئولي كه در جايگاه خدمت به مردم قرار مي گيرد، فکر مي كند ارباب است 
و مي تواند حتي منابع ملي و عمومي را هم به نام خود ثبت كند.  با اينکه چند 
روز پيش اعالم شد چهار كالنشهر تهران، اصفهان، مشهد و شيراز با افزايش 
غيرقابل باور مصرف آب ش��رب مواجه اند و اگر مردم اين شهرها، مصارف 
بي رويه خود را مديريت نکنند، با وجود ذخاير آب در سدها، در ادامه تابستان 
با مشکل در تأمين آب شرب در اين كالنشهرها مواجه مي شوند، حاال بايد 
گفت اگر مديران و دست اندركاران اس��تان هاي جنوبي، به بي توجهي و 
امتياز دادن و مصلحت انديشي خود در رابطه با افراد صاحب نفوذ ادامه داده 
و آب شرب مردم را به باغ هاي آنها هدايت كنند حتماً در آينده اي نزديك در 

دادگاه افکار عمومي حاضر و پاسخگوي خيانت هاي خود باشند. 
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