
 خدمات  درماني به محرومان حاشيه مشهد
 با مشاركت بيمارستان رضوي

همزمان با دهه  خراسانرضوي
واليت و امامت، 
۱۵۰ بيمار محروم روستاي كالته عرب در حاشيه 
ش�هر مش�هد از خدم�ات پزش�كي راي�گان 
بيمارستان فوق تخصصي رضوي بهره مند شدند. 
 به همت گروه جهادي شهيد مدافع سالمت دكتر 
احمد خسروي بيمارستان رضوي و با همكاري 
بسيج سازندگي س��پاه ناحيه مسلم مشهد در 
آستانه عيد سعيد غديرخم اين اردوي جهادي 
پزشكي در روستاي كالته عرب برگزار شد.  تيم پزشكي شامل ۱۸نفر از جمله يك پزشك متخصص طب 
اورژانس، يك پزشك عمومي، يك كارشناس مامايي و تني چند از پرستاران و كمك پرستاران بيمارستان 
رضوي از ساعت ۸ تا ۱۶ در اين اردوي جهادي حضور داشتند كه خدمات درماني و بهداشتي را به ۱۵۰بيمار 
ارائه كردند. همچنين ويزيت پنج بيمار كم توان نيز، با حضور تيم پزشكي در منازل آنها صورت گرفت.  در 
اين اردوي جهادي خدماتي همچون معاينه بيماران توسط پزشك و ماما، كنترل قند و فشار خون، بينايي 

سنجي، ارائه داروي رايگان و آموزش هاي مقابله با بيماري كرونا توسط تيم افتخاري حاضر ارائه شد.

 اجرای يك هزار و ۷۰۰ طرح صنعتي 
درچهارمحال و بختياری

رئيس سازمان صمت چهارمحال و  چهارمحالوبختياري
بختياري گفت: يك هزار و ۷۰۰ طرح 

صنعتي در استان در مرحله اجراست.
سجاد رستمی، رئيس سازمان صمت چهارمحال و بختياري بيان كرد:  از اين 
يك هزار و ۷۰۰ طرح تعداد پنج طرح در حال اجرا  است. وی افزود: طرح پسماند 
در جوار شهرك صنعتي ش��هركرد كه با هدف فرآوري پسماند ايجاد شده، از 
مهم ترين اين طرح هاست كه عالوه بر ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري، در حفظ 
محيط زيست نيز نقش بسزايي دارد.  رستمی ادامه داد: توليد محصوالت قهوه و 
نسكافه در لردگان، طرح سيم و كابل خودنگهدار در شهرك صنعتي شهركرد، 
طرح استحصال منيزيت از دولوميت در بروجن و توليد ميلگرد و غلطك هاي 

فلزي در طرح غلطك كوهرنگ از ديگر طرح هاي آماده افتتاح  است.

 آغاز عمليات اجرايي طرح بزرگ
 ساماندهي فاضالب در بندرعباس

فاز اول عمليات اجرايي طرح بزرگ  هرمزگان
ساماندهي فاضالب شهر بندرعباس 
و انتقال پس�اب تصفي�ه ش�ده ب�راي اس�تفاده در صنايع غرب 
بندرعب�اس با س�رمايه گذاري 2 ه�زار ميليارد تومان آغاز ش�د. 
فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان در آيين آغاز عمليات پروژه بزرگ 
س��اماندهي فاضالب ش��هر بندرعباس كه با حضور ويدئو كنفرانسي 
رئيس جمهور برگزار شد، گفت: اين پروژه بس��يار مهم و تأثيرگذار در 
شهر بندرعباس، با سرمايه گذاري بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان، از سوي 
شركت زيرساخت متش��كل از صنايع بزرگ غرب بندرعباس، اجرايي 
خواهد شد.  به گفته وي فاز اول اين پروژه به طول هشت كيلومتر خط 
انتقال و احداث ايستگاه پمپاژ ۱۰ هزار متر مكعبي و با اعتباري بالغ بر 

۵۰۰ ميليارد تومان، آغاز مي شود.  
اس��تاندار هرمزگان، اجراي طرح بزرگ س��اماندهي فاضالب ش��هر 
بندرعباس و انتقال پساب تصفيه ش��ده براي استفاده در صنايع غرب 
بندرعباس را نمون��ه بارزي از ايفاي مس��ئوليت اجتماع��ي صنايع و 
بنگاه هاي اقتصادي استان در راستاي رفع دغدغه مربوط به جمع آوري 
فاضالب شهر بندرعباس دانس��ت و ادامه داد: اجراي اين طرح موجب 
جلوگي��ري از ورود فاضالب به دري��ا در بندرعباس و رف��ع كامل اين 
دغدغه زيس��ت محيطي مي ش��ود.   همتي گفت: نوس��ازي و ارتقای 
ظرفيت تصفيه خانه فاضالب ش��هر بندرعباس به ۸۰ هزار مترمكعب 
در شبانه روز، نوسازي و ارتقای ايستگاه پمپاژ اصلي، احداث تأسيسات 
انتقال پساب به طول 2۵ كيلومتر و احداث تأسيسات تصفيه تكميلي و 
نمك زدايي براي استفاده پساب در صنعت به ظرفيت ۸۰هزار مترمكعب 

در شبانه روز، از اقداماتي است كه در اين پروژه صورت خواهد گرفت. 
لرستان مس�ئول مراك�ز 
زندگ�ي  مثب�ت 
سازمان بهزيستي لرستان از فعاليت ۱۰۷ مركز 
خب�رداد.  اس�تان  در  زندگ�ي  مثب�ت 
اعظم كريمي آرا مس��ئول مراك��ز مثبت زندگي 
سازمان بهزيستي لرستان با اشاره به ارائه خدمات 
متمركز در مراكز مثبت زندگي، گفت: ۱۰۷ مركز 
مثبت زندگي در سطح استان لرستان اعم  از مناطق 
شهري و روستايي فعاليت مي كنند و در اين مراكز 
22 خدمت در سطح اوليه در حوزه هاي پيشگيري، 
توانبخشي و اجتماعي به مددجويان ارائه مي شود.  
وي با بيان اينكه اين تعداد مركز مثبت زندگي كه 
در استان لرستان فعاليت دارند ۴۰ هزار خانوار را 
تحت پوشش دارند، افزود: از اين تعداد مركز، 2۹ 
مركز در شهرس��تان خرم آباد مستقر هستند كه 
2۳ مركز آن شهري و ش��ش مركز نيز روستايي 
اس��ت.  رئيس اداره فناوري بهزيستي لرستان با 

بيان اينكه راه اندازي اين مراكز دسترسي جامعه 
هدف به خدمات سازمان بهزيستي را تسهيل كرده 
و از سردرگمي مراجعان براي رفع مشكالت شان 
مي كاهد، تصريح كرد: از نكات مثبت راه اندازي اين 

مراكز كاهش ترددهاي غير ضروري مددجويان 
و الكترونيكي ش��دن خدمات سازمان بهزيستي 
است.  كريمي با اشاره به خدمات اجتماع محور و 
محله محور مراكز مثبت زندگي، ادامه داد: مراكز 

مثبت زندگي در راستاي اهداف »گام دوم انقالب« 
و براساس توس��عه مأموريت ها و ضرورت توسعه 
خدمات عدالت محور و بهره مندي از ظرفيت هاي 
مردمي براساس بند ۴ ماده 2۶ قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت ب��ر اصول خانواده محوري، 
محله محوري و تخصص محوري حوزه مددكاري 
در بس��تر الكترونيك و فناوري اطالعات ش��كل 
گرفته  اس��ت.  وي با بيان اينكه در فاز اول تعداد 
۴۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي 
لرستان به عضويت اين مركز درآمده اند، گفت: در 
فاز دوم بقيه افراد خدمت گيرنده سازمان بهزيستي 
كه پشت نوبت دريافت خدمات هستند به عضويت 
اين مراكز درمي آيند.  وي ادام��ه داد: تأكيد اين 
مراكز بر آموزش به ويژه آموزش مهارت هاي زندگي 
به جامعه هدف سازمان بهزيستي اعم  از معلوالن، 
زنان بي سرپرست و سرپرست خانوار، كودكان و 

سالمندان است.

۱۰۷ مركز مثبت زندگي در لرستان فعاليت دارند
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رانندگان حمل ونقل عمومي قمي واكسن كرونا مي زنند
معاون بهداشت  قم
دانشگاه علوم 
پزش�كي قم از  آغاز واكسيناس�يون كرونا 
رانندگان اتوبوس و تاكسي قم در محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي اين شهر خبرداد. 
س��يامك محبي معاون بهداش��ت دانشگاه علوم 
پزشكي قم با اشاره به آغاز واكسيناسيون رانندگان 
حمل ونقل عمومي شهر در استان گفت: با موافقت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از 

پيگيري هاي دانشگاه علوم پزشكي و شهرداري قم به ويژه معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري، از سي ويكم 
تيرماه واكسيناسيون رانندگان اتوبوس هاي درون شهري آغاز شده و رانندگان از ساعت هشت در دو شيفت 
صبح و عصر مي توانند با مراجعه به  مركز واكسيناسيون نمايشگاه دائمي استان واكسن كرونا را دريافت كنند.  
وي افزود: واكسيناسيون رانندگان تاكسي نيز از امروز با هماهنگي سازمان تاكسيراني به صورت خودرويي انجام 
خواهد شد.  رئيس مركز بهداشت قم با بيان اينكه پيش بيني مي شود بيش از ۸ هزار راننده تاكسي در اين طرح 

واكسن كرونا دريافت كنند، تصريح كرد: رانندگان تاكسي هاي اينترنتي نيز شامل اين طرح مي شوند.

طرح ديوارنگاره سراميكي شهداي همدان اجرايي شد
مدي���ر مرك�ز  همدان
خدمات تخصصي 
فناوري س�فال جهاد دانش�گاهي همدان از 
ساخت نخستين ديوارنگاره سراميكي شهداي 
همدان با عن�وان »آبروي محل�ه« خبر داد. 
س��يد محمدمهدي حس��يني كيا مدير مركز 
خدمات تخصصي فناوري سفال جهاددانشگاهي 
همدان گف��ت: ديوارنگاره س��راميكي طرحي 
خالقان��ه و نوآوران��ه اس��ت ك��ه در آن كتيبه 

سراميكي لعاب برجسته با استانداردهاي روز دنيا و ويژگي هاي نسوز بودن و مقاومت در برابر يخ زدگي 
به كار رفته است.  وي با بيان اينكه طرح سراميك هاي هفت رنگ برجسته براي نخستين بار در كشور 
اجرا مي شود، افزود: در اين طرح ابداعي، تصاوير شهدا به همراه نام، تاريخ تولد و شهادت در قالب يك 
كتيبه معرق بر روي ديوار مساجد يا حسينيه هاي محل زندگي همان شهيد نصب خواهد شد.  مدير 
مركز تخصصي سفال جهاددانشگاهي با اشاره به آغاز فاز اول اين طرح، تصريح كرد: پنج مسجد در فاز 

اول اين طرح ديده شده كه كار ساخت و نصب ديوارنگاره هاي اين مساجد در حال انجام است.

 4 هزار آموزگار در آموزش وپرورش فارس 
استخدام مي شوند 

مدي����ركل  فارس
آم���وزش و 
پرورش فارس از استخدام 4 هزار آموزگار 
در آم�وزش وپرورش اين اس�تان خبرداد. 
فرهاد اسماعيلي مديركل آموزش و پرورش فارس 
در حاشيه بازديد از محل برگزاري آزمون استخدام 
نيروهاي آموزش و پرورش در شيراز با بيان اينكه 
آموزش و پرورش فارس با كمبود ۴ هزار نيروي 
خدماتي نيز مواجه است، گفت: اگر تمام كساني 

كه در آزمون استخدامي معلمان قرآن، مدرس��ان طرح امين و آموزشياران نهضت سوادآموزي، شركت 
كرده اند، جذب شوند، باز هم فاصله زيادي تا تأمين كامل كمبود نيروي انساني داريم.  وي از جذب ۴ هزار 
آموزگار در اين استان خبرداد و افزود: همگي از افراد متخصص، متعهد و توانمند و داراي تجربه مفيد تدريس 
هستند.  مديركل آموزش و پرورش فارس يادآور شد: امسال با توجه به برگزاري اين آزمون، بالغ بر ۴ هزار نفر 
در همه بخش ها جذب آموزش و پرورش استان فارس خواهند شد.  اسماعيلي گفت: آموزش و پرورش در 

كشور بالغ بر ۳۰۰ هزار نيروي انساني كمبود دارد و اين عدد در استان فارس بين ۱۱ تا ۱۵ هزار نفر است. 

مقاوم سازي ۲۰۰ هزار واحد مسكن 
روستايي در آذربايجان غربي

 بسيج و سپاه به كمك حل بحران آب 
روستاهای استان مركزي مي آيند

مدي�ركل بني�اد  آذربايجانغربي
مس�كن انقالب 
اسالمي آذربايجان غربي از مقاوم سازي ساالنه 2۰۰ 
هزار واحد مسكن روس�تايي در استان خبرداد. 
محمود بدلي مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي 
آذربايجان غربي ب��ا بيان اينكه بي��ش از 2۸۵ هزار 
واحد مسكوني روستايي در استان وجود دارد كه ۷۰ 
درصد اين واحدها در براب��ر حوادث و باليايي چون 
سيل و زلزله كم دوام هس��تند، گفت: ساالنه 2۰۰ 
هزار واحد مسكوني در روستاهاي استان با استفاده 
از تسهيالت و نظارت بنياد مسكن انقالب اسالمي 
مقاوم سازي شود كه امسال سهم استان آذربايجان 
از اين ميزان ۱۳ هزار واحد است.  وي با بيان اينكه 
تاكنون بيش از 2 ميليون واحد مس��كن روستايي 
در كش��ور مقاوم سازي ش��ده كه ۸۸ هزار واحد آن 
متعلق به آذربايجان غربي اس��ت، افزود: پيش بيني 
مي شود در صورت مش��اركت مردم تا سال ۱۴۰۵ 
حدود ۷۰ درصد مساكن روستايي آذربايجان غربي 
مقاوم سازي ش��ود.  مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي آذربايجان غربي با تأكيد بر اينكه هيچ گونه 
محدودي��ت اعتب��اري در پرداخ��ت تس��هيالت 
مقاوم سازي منازل روستايي در استان وجود ندارد، 
تصريح كرد: امسال يك هزار و۳۰۰ ميليارد تومان 

تسهيالت براي مقاوم س��ازي واحدهاي مسكوني 
روستايي در آذربايجان غربي اختصاص يافته است.  
بدلي گفت: تسهيالت بانكي براي مقاوم سازي هر 
واحد مسكن روستايي از ۵۰۰ ميليون ريال به يك 
ميليارد ريال و مدت بازپرداخت اين تس��هيالت از 
۱۵ سال به 2۰ سال افزايش يافته است.  وي افزود: 
تاكنون در آذربايجان غربي ۱۰۵ هزار و ۷۰۰ نفر به 
بنياد مسكن مراجعه و تش��كيل پرونده داده اند كه 
بيش از ۹۷ هزار نفر به بانك هاي عامل معرفي شده و 
حدود ۹۵ هزار و ۵۰۰ نفر با اتمام عقد قرارداد، فعاليت 
خود را شروع كرده و عمليات مقاوم سازي ۸۸ هزار 
واحد روستايي به پايان رسيده است.  مديركل بنياد 
مسكن انقالب اسالمي آذربايجان غربي در خصوص 
آخرين وضعيت اجراي ط��رح هادي نيز اعالم كرد: 
براي اجراي طرح هاي هادي در اين استان يك هزار 
ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است و تاكنون 
نيز در ۳۳ درصد از روس��تاهاي استان طرح هادي 
اجرا ش��ده اس��ت.  بدلي گفت: در حال حاضر براي 
2 هزار و ۱2۳ روس��تاي باالي 2۰ خانوار در استان 
شامل ۹۸ درصد از روستاهاي آذربايجان غربي نيز 
مطالعات طرح هادي تهيه شده و آماده اجراست كه 
با توجه به وضعيت بودجه و اعتبار اختصاص يافته به 

مقام اجرا خواهد رسيد. 

س�پاه و بسيج با  مركزي
همه ت�وان براي 
رفع مشكل كم آبي در روستاهاي اين استان 
به ميدان آمده است و از هيچ تالشي در اين 

زمينه كوتاهي نمي شود. 
سرهنگ پاسدار محمد گودرزي معاون هماهنگ 
كننده سپاه روح اهلل استان مركزي در آيين اعزام 
تانكرهاي آبرس��ان س��پاه روح اهلل به روستاهاي 
دليجان، گفت: سپاه و بسيج تمام امكانات را براي 
تأمين آب آشاميدني سالم و كشاورزي روستاها 
به وي��ژه مناطقي كه مش��كالت كم آب��ي دارند 
به كار گرفته اس��ت.  وي افزود: يكي از مهم ترين 
راهبردهاي بسيج در سال هاي اخير رفع نيازهاي 
اصلي كشور و رسيدن به خودكفايي همه جانبه 
اس��ت و در كنار ظرفيت هاي علمي و پژوهشي، 
ايجاد زيرس��اخت ها، اقدامات جهادي را نيز در 
دس��تور كار دارد.  معاون هماهنگ كننده سپاه 
روح اهلل اس��تان مركزي تصريح كرد: بيش از ۳۵ 
كيلومتر خط انتقال آب كشاورزي، 2۵ كيلومتر 
لوله  گذاري و در مجموع ايجاد ۳۰ هزار متر مكعب 
استخر ذخيره آب كش��اورزي در سال گذشته 
به همت گروه هاي جهادي بس��يج س��ازندگي 
و با مش��اركت مردم در روس��تاها انجام شد كه 

مهم ترين هدف آن تأمي��ن آب و صيانت از اين 
سرمايه ارزشمند بود.  سرهنگ گودرزي گفت: 
اجراي طرح هاي مربوط به آب از س��وي بسيج 
سازندگي توانس��ت به طور ميانگين از هدر رفت 
2۸ درصدي آب در مناطق هدف جلوگيري كند 
و امسال بسيج سازندگي عزم جدي براي ادامه 
اين كار دارد.  وي افزود: مردم روستاها و مناطق 
كم برخوردار مس��تحق خدمت رساني بي منت 
هستند چراكه در همه شرايط پاي اهداف انقالب 
ايستاده اند و وفاداري خود را به نظام اسالمي ثابت 
كرده اند.  معاون هماهنگ كننده س��پاه روح اهلل 
اس��تان مركزي با بيان اينكه مديريت انقالبي و 
كار جهادي راهكار مقابله با مشكالت فعلي است، 
گفت: چنانچه مردم هم پاي مسئوالن عزم و اراده 
خود را به كار بگيرند، مش��كالت رفع مي ش��ود.  
سرهنگ گودرزي تصريح كرد: با بسيج امكانات 
و تجهيزات الزم و تانكرهاي آبرساني و گروه هاي 
جهادي، اميد است در كوتاه ترين زمان، مشكالت 
كم آبي در روستاهاي استان مديريت بهينه شود. 
در حال حاضر در سطح استان مركزي 2۵ روستا 
آبرساني سيار مي شوند كه از اين تعداد ۱۳ روستا 
صرفاً به دليل مشكل كيفي و ۱2 روستا به دليل 

كمبود آب با تانكر سيار آبرساني مي شوند. 

   هرمزگان: نماينده مردم ميناب، رودان، جاسك، سيريك و بشاگرد 
گفت: از جمله منابع آب پايداري كه در فازهاي مختلف اجرايي هستند، 
ايجاد پنج سد مخزني در مناطق مختلف شرق هرمزگان است تا منابع آبي 
تقويت و گام هاي بلند و ماندگاري براي تأمين آب شرب و كشاورزي منطقه 
برداشته شود.  حسين رئيسي افزود: در شرق هرمزگان بارندگي بااليي در 
مناطق مختلف داريم كه ذخيره سازي مناسب صورت نمي گيرد و لذا ايجاد 

اين سدهاي مخزني مي تواند افق آينده اين منطقه را متحول كند. 

   قزوين: جانشين ستاد مقابله با كروناي استان قزوين گفت: جمعيت 
باالي ۶۰ سال استان ۱۳۳ هزار و ۳۰2 نفر است كه تاكنون ۶۶/۷ درصد 
باالي ۶۰ سال اس��تان و ۱2/۳ درصد باالي 2۸ سال استان عليه كرونا 
واكسينه شده اند.  منوچهر حبيبي افزود: هم استاني هاي واجد دريافت 
واكسن بايد در سامانه ثبت نام كنند؛ اختصاص واكسن كرونا، فقط در 

صورت ثبت نام در سامانه امكانپذير است. 

   خراس�ان جنوبي: مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
خراسان  جنوبي گفت: تالش ما بر اين است تا مشكل كمبود كالس درس 
مدارس شمال شهر بيرجند را با اجراي پروژه هايي جبران كنيم.  محمود 
چاوشان افزود: در شمال ش��هر بيرجند با مشكل كمبود كالس درس 
روبه رو هستيم كه در اين زمينه نيز پروژه هايي در دست اجراست.  وي 
ادامه داد: اكنون، ۱۱۰ پروژه مدرسه سازي در بيرجند در حال اجرا بوده 

كه ۳۱ پروژه مربوط به روستاهاي اطراف شهر بيرجند است.

   خراسان شمالي: مديرعامل ش��ركت گاز خراسان شمالي گفت: 
هشت سال گذش��ته تمامي ش��ركت هاي توليدي و صنعتي استان از 
يارانه برقراري انشعاب گاز به عنوان سوخت بهره مند شدند.  حسن رضا 
ميربلوكي افزود: ۱۰۹ واحد صنعتي از صنايع استان مشمول گازرساني 
بند »ق« است كه تاكنون ۸۸ مورد از سوخت گاز برخوردار شده ۱۴ واحد 

ديگر در دست اقدام و هفت مورد نيز فاقد شرايط گازرساني است.

برگزيدگان نخستين جشنواره رسانه اي 
امام رضا)ع( معرفي شدند

هيئت داوران جشنواره رسانه اي امام رضا)ع(، برگزيدگان نخستين 
دوره اين جشنواره را اعالم كرد. 

مراسم اختتاميه جشنواره رسانه اي امام رضا)ع( با حضور حجت االسالم 
والمسلمين احمد مروي توليت آستان قدس رضوي، محمدحسين صفار 
هرندي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و جمعي از مديران رسانه ها، 
به صورت محدود و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سالن همايش هاي 
مؤسسه تربيت بدني آس��تان قدس برگزار و برگزيدگان در بخش هاي 
مختلف معرفي شدند.  در اين مراسم توليت آستان قدس رضوي، نبرد 
امروز دنيا را جنگ رسانه ها با ابزارهاي تبليغ، خبرسازي و مفهوم سازي 
دانست و با اشاره به تعبيرات رهبر معظم انقالب در خصوص اهميت كار 
رسانه و تبليغ، گفت: رس��انه مهم ترين ابزار جنگ بين قدرت هاست و 

قدرت هاي بزرگ با ابزار رسانه اهداف خود را به پيش مي برند.  
حجت االسالم والمسلمين مروي با اشاره به نقش بسيار مؤثر و حياتي 
رس��انه و تبليغ در طول تاريخ، ادامه داد: ابزار رس��انه ها در طول زمان 
متفاوت بود، اما در هر عصر و زماني همه جريانات چه حق و چه باطل 
تالش مي كردند از ابزار رسانه بهره ببرند.  وي نقش رسانه ها را در اشاعه 
فرهنگ رضوي و اس��المي در جامعه كليدي دانس��ت و افزود: اگر در 
مواردي مشاهده مي ش��ود فرهنگ رضوي در جامعه ما كم رنگ شده 
اس��ت، دليلش عدم معرفي صحيح معارف و كالم اهل بيت )ع( است، 

رسانه ها تأثير و نقش مهمي در معرفي سخن اهل بيت)ع( دارند. 
   استقبال چشمگير اصحاب رسانه از جشنواره 

رئيس مركز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوي نيز در اين مراسم 
با اشاره به استقبال قابل توجه اهالي رس��انه از جشنواره رسانه اي امام 
رضا)ع(، گفت: در نخستين دوره اين جش��نواره، بيش از 2۵۰۰ فعال 
رس��انه اي از رس��انه هاي مختلف و همچنين فع��االن فضاي مجازي، 
ش��ركت كردند و حدود ۹ هزار اثر به دبيرخانه جش��نواره ارسال شد.  
مهدي خيرجو عملكرد اين جشنواره را مطلوب و موفقيت آميز ارزيابي 
و تأكيد كرد: با توجه به اينكه در دوره شيوع كرونا، به دليل ايجاد برخي 
محدوديت ها در كشور، فعاليت هاي حوزه رسانه نيز مانند بسياري از 
عرصه هاي ديگر كاهش يافت و برنامه هاي مناس��بتي به شكل سابق 
برگزار نشد، با اين وجود استقبال از نخستين دوره جشنواره رسانه اي 
امام رضا)ع( در خور توجه بود.  وي با تقدير از هيئت انتخاب و داوران 
جش��نواره افزود: اينكه اعضاي هيئت انتخاب و داوران، در بازه زماني 
كوتاه حدود ۹ هزار اثر را ارزيابي و بررسي كردند، كاري جهادي است 

كه به نوبه خودم از زحمات اين عزيزان تقدير مي كنم.

 كشاورزي گلستان 
از تغيير كشت تا كشت هاي فراسرزمين

با اينكه سال هاست تغيير الگوي كشت، به عنوان راهكاري براي حفظ 
منابع آبي و باال بردن س�طح بهره وري در زمين ه�اي زراعي معرفي 
شده است اما با اين حال هنوز هم بسياري از استان ها كه از بي آبي در 
رنج و مشقت هستند نخواسته اند خود را ملزم به تغيير در زمين هاي 
كشاورزي خود بكنند. گلستان از جمله اين نقاط است. استاني سرسبز 
در كنار درياي خزر كه در نگاه اول بايد گفت پرآب ترين استان ايران 
است اما براساس گزارش ها هم اكنون گلستان  خشك ترين روزهاي 
خود را طي نيم قرن اخير تجربه مي كند. وضعيت كم آبي گلستان به 
جايي رسيده كه كارشناسان معتقدند در كنار تغيير الگوي كشت بايد از 
ظرفيت كشورهاي مجاور بهره برده و به كشت فراسرزميني روي بياورد. 

    
وقتي از بهار سال ۱۳۹۸ بارش هاي خوبي در كشور آغاز شد و تا اواسط سال ۹۹ 
هم ادامه داشت، چنين استنباط شد كه خشكسالي ها به پايان رسيده و ايران 
وارد ترسالي شده است.  ولي اتفاقات ۱۵ ماه اخير و كاهش نزوالت آسماني به 
جايي رسيد كه طي روزهاي اخير اعالم كردند گلستان خشك ترين روزهاي 
خود را طي نيم قرن اخير تجربه مي كند.  همين مسئله يعني صنعت كشاورزي 
اولين بخشي است كه ضربات سنگيني از اين بي آبي ها مي خورد و اگر فكري 
براي آن نشود فعاالن اين عرصه بايد به فكر كار و حرفه ديگري باشند.  به همين 
خاطر گروهي از كارشناسان مي گويند به جاي اصرار بر كشاورزي پرمصرف 
و كم بازده در استان هاي مختلف و به خصوص در مناطقي كه از زمين هاي 

حاصلخيزي برخوردارند مي توان از ظرفيت كشورهاي مجاور بهره برد. 
   چاه هاي غير مجاز قاتل كشاورزي گلستان

گلستان با كش��وري به نام قزاقستان همسايه اس��ت كه ايران، جدي ترين 
پيشنهاد همكاري براي توسعه روابط تجاري به خصوص در بخش كشاورزي 
با ايران است. كشوري پهناور با كش��اورزي پربازده كه هم اكنون نيز ايران 
مشتري دام و گندم و برخي محصوالت ديگر آن است.  يكي از ويژگي هاي 
اين كشور اين است كه به خاطر هزينه پايين و ارزان توليد آن نظر ايران را به 
سمت خود جلب كرده و راه هاي ارتباطي آن به گلستان افزايش و بهبوديافته 
است.  خبرهاي ناگوار براي تمام گلس��تاني ها اين است كه بخشي از اقليم 
استان دچار بحران آب وخاك شده به  نحوي كه اكنون ذخاير آبي گلستان به 
صفر نزديك شده و شاهد فرونشست زمين هم هستيم.  جالب اينكه در كنار 
اين اتفاقات، آمارها نشان مي دهند كه ۱۵ تا ۱۷ هزار چاه غيرمجاز در سطح 
گلستان وجود دارد كه شركت آب منطقه اي نسبت به بستن آنها بي تفاوت 
است. اما براساس گزارش سازمان نقشه برداري اگر بدانيم حدود 2۰ درصد 
از مساحت اين استان در بخش هاي مختلف فرونشست داشته كه حداكثر 
آن 22 سانتي متر در سال بوده و علت اصلي فرونشست ها هم برداشت آب 
به ويژه از چاه هاي عميق است، آنوقت به »سم« بودن چاه هاي غيرمجاز براي 
گلستان بيشتر پي مي بريم.  مديرعامل آب منطقه اي گلستان عنوان كرده 
كه ۸۰ درصد ظرفيت سدهاي استان خالي است و امسال با توجه به شرايط 
خشك سالي، در كارگروه سازگاري با كم آبي استان بر ممنوعيت كشت شالي 
و ساير محصوالت پر آب طلب در سال آبي  جاري به ويژه توسط آب چاه ها 
تأكيد شده است.  سيدمحسن حسيني گفت: »در سنوات گذشته به داليلي 
مانند ارزش اقتصادي بيشتر برنج، توسعه اين كشت با استفاده از آب چاه ها 

به صورت غرقابي صورت گرفت كه موجب آسيب به آبخوان ها شده است.«
به گفته اين مس��ئول، با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كه كشت 
برنج را به تش��خيص كارگروه س��ازگاري با كم آبي اس��تان ها واگذار 
كرده، كارگروه مورد نظر در استان گلس��تان تشكيل شد و با توجه به 
خشك سالي سال جاري كه از خشك ترين س��ال ها در ۵۰ سال اخير 
است، ممنوعيت كشت شالي و ساير محصوالت پر آب طلب در سال آبي 

جاري به ويژه توسط آب چاه ها را مورد تأكيد قرار داد. 
   بحران اقتصادي و اقليمي بر كشاورزي

چند روز پيش بود كه استاندار گلستان با بيان اينكه قزاقستان داراي 
222 ميليون هكتار اراضي كشاورزي اس��ت و به همين خاطر محيط 
مناسبي براي كشت فرا سرزميني استان محسوب مي شود، گفت: »اين 
در شرايطي است كه گلستان داراي ۷۰۰ هزار هكتار اراضي كشاورزي 
است و در زمان كنوني كه بحران اقتصادي و اقليمي بر كشاورزي ما تأثير 
گذاشته مي توان از ظرفيت قزاقستان براي كشاورزي بهره برد و در كنار 
آن ظرفيت هاي ديگر كشورها كه با اقليم كنوني ما سازگار باشد را فعال 
ساخت.« هادي حق شناس با بيان اينكه قزاقستان باوجود تحريم ها، به 
توسعه روابط و همكاري هاي همه جانبه با ايران توجه دارد، اين كشور 
را ظرفيت خوبي براي انجام همكاري هاي كش��اورزي برشمرد و ادامه 
داد: »حفظ ذخاير آبي و خاكي و كاهش هزينه هاي توليد از مزاياي اين 
برنامه اقتصادي است. پرواز گرگان به آكتائو و تداوم آن كه تاكنون سه 
پرواز موفقيت آميز و با استقبال مناسب داشته و اصالح ريل عريض در 
راه آهن ايران- تركمنستان - قزاقس��تان فرصتي بي نظير براي حضور 

گلستان در تجارت با كشورهاي عضو پيمان اوراسيا است.«
   فراسرزميني، ضامن ذخائر داخلي

كشت فرا س��رزميني از جمله نيازهاي اس��تان هاي ايران و به خصوص 
استان هايي است كه در طول سال باران خوبي مي بينند اما نبايد آب هايشان 
را هدر بدهند. كشت هاي فرا س��رزميني مي تواند اشتغال برون مرزي و 
درآمدهاي ارزي را افزايش دهد. اين روش باهدف كاهش فشار بر منابع 
داخلي به دليل كمبود آب وخاك و همچنين ايجاد اشتغال براي جوانان 
فارغ التحصيل كش��اورزي در آنطرف مرزها ش��روع و به خاطر افزايش 
جمعيت مصرف كننده مواد غذايي، بخشي از نيازهاي كشور و استان هاي 
مختلف از طريق كش��ت در كش��وري ديگر تأمين مي ش��ود.  فراموش 
نكنيم طي سال هاي اخير كشاورزي پرهزينه و بي برنامه بخشي از منابع 
آب وخاك گلستان و استان هاي ديگر را نابود كرده است. اگر امروز به كشت 
فراسرزميني به عنوان يك حركت اقتصادي و به صرفه نگاه نشود و فشار 
بر منابع طبيعي كشور كم نشود ديگر براي آيندگان چيزي باقي نمي ماند. 

كاهش 5۰ درصدي سهميه سوخت ادوات 
كشاورزي فاقد پالك در گلستان

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان 
از كم كردن ۵۰ درصد از س�هميه س�وخت ادوات كشاورزي 
فاقد پالك در اين اس�تان از ابتداي تابس�تان۱4۰۰ خبر داد. 
عيس��ي افتخاري مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
گلستان با اش��اره به اينكه تاكنون ۶۰ درصد از ادوات كشاورزي استان 
پالك گذاري شده اند، گفت: به همين منظور و براي جلوگيري از قاچاق 
سوخت ۵۰ درصد از سهميه سوخت ادوات كشاورزي فاقد پالك از ابتداي 
تيرماه كم شد.  وي از مالكين ادوات كشاورزي فاقد پالك در استان خواست 
براي دريافت سهميه سوخت هرچه سريع تر نسبت به پالك گذاري ادوات 
كشاورزي خود اقدام نمايند تا در آينده با مشكلي مواجه نشوند.  افتخاری با 
ارائه گزارشي از اقدامات مهم در خصوص پيشگيري از قاچاق فرآورده هاي 
نفتي بر اهميت نشست ها و جلسات مش��ترك در راستاي بهره مندي از 

تجارب و رسيدن به راهكارهاي مناسب تأكيد كرد. 

 اجرای 5 پروژه تأمين آب شرب 
در مناطق عشايري كهگيلويه و بويراحمد

مديركل امور عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد از اجراي پنج پروژه 
براي تأمين آب شرب پايدار در مناطق عش�ايري استان خبرداد. 
فضل اهلل آذرفر مديركل امور عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: پنج پروژه مهم در مناطق عشايري استان در حال اجراست.  
وي افزود: اين تعداد پروژه در مناطق عشايري شهرستان كهگيلويه، 
گچساران، بهمئي و بويراحمد با اعتباري بالغ بر 2۰ميليارد تومان 
در حال اجرا مي باشند.  مديركل امور عش��اير استان كهگيلويه و 
بويراحمد تصريح كرد: هدف از اجراي اين پروژه ها تأمين آب شرب 
پايدار، سالم و بهداشتي در مناطق عشايري استان است.  آذرفر افزود: 
عالوه بر تأمين نياز آبي در صورت وجود ديگر كمبودها آمادگي داريم 
تا در اين زمينه ها نيز خدمت رساني كنيم.  به گفته وي، عشاير استان 
كهگيلويه و بويراحمد ساليانه ۳۵ درصد صنايع دستي شامل ۱۰ هزار 

مترمربع انواع گبه، جاجيم، قالي، گليم و فرش را توليد مي كنند.

راه اندازي سومين مركز واكسيناسيون 
كرونا بسيج در برازجان 

رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از راه اندازي 
مركز تجميعي واكسيناسيون كرونا بسيج در شهر برازجان خبرداد. 
ماريا خويش دوست رئيس ش��بكه بهداشت و درمان شهرستان 
دشتستان گفت: سومين مركز تجميعي واكسيناسيون كرونا بسيج 
در راستاي گام پنجم طرح واكسيناسيون شهيد قاسم سليماني 
با همكاري ناحيه مقاومت بس��يج سپاه جواداالئمه، كانون بسيج 
جامعه پزشكي و شبكه بهداش��ت و درمان شهرستان دشتستان 
راه اندازي شده است.  وي افزود: اين سومين مركز واكسيناسيون 
كرونا در شهر برازجان است كه در مسجد امام حسين)ع( خيابان 
جمهوري )حس��ين آباد( واقع ش��ده اس��ت و با حضور نيروهاي 
داوطلب بسيجي و مراقبين س��المت شبكه بهداشت و درمان به 
جمعيت تحت پوشش مركز خدمات جامع سالمت امام حسين)ع( 

و روستاهاي حومه اين مركز خدمات ارائه خواهند كرد.

بوشهركهگيلويهوبويراحمدگلستان


