
كاروان 65 نف�ره      مازندران
پياده از »حرم تا 
ح�رم« متش�كل از اقش�ار مختل�ف م�ردم 
شهرستان آمل براي شركت در سي وسومين 
س�الگرد عروج ملكوت�ي بنيانگ�ذار انقالب 
اسالمي به مرقد امام خميني)ره( به راه افتادند. 
حجت االس��ام س��يدجليل مرتضوي امام جمعه 
شهرس��تان آمل گفت: كاروان ۶۵ نف��ره »حرم تا 
حرم« صبح دي��روز و پس از زيارت ح��رم امامزاده 
ابراهيم)ع( با بدرقه رسمي مسئوالن اين شهرستان 
پياده عازم تهران ش��دند و قرار است مسير بيش از 
۲۰۰ كيلومتري آمل تا مرقد امام را در مدت هفت 
روز پياده طي كنند، تا در روز ۱۴ خرداد در مراسم 
سالگرد امام راحل شركت كنند.  وي حضور جوانان 
در كنار نسل هاي قديمي در اين كاروان را چشمگير 
خواند و افزود: به همراه كاروان پياده روي آمل راويان 
انقاب هم حض��ور دارد كه در طول مس��ير، براي 

اعضاي كاروان برنامه هاي تبليغي و ديني اجرا خواهد 
كرد.  امام جمعه شهرستان آمل تصريح كرد: هدف 
از اين اقدام دوستداران امام امت، تجديد ميثاق با 
آرمان هاي بنيانگذار انقاب و تجديد پيمان مجدد با 

مقام معظم رهبري است.  حجت االسام مرتضوي با 
اشاره به اينكه حضور خودجوش مردم در كاروان هاي 
سواره و پياده براي شركت در مراسم سالگرد معمار 
انقاب اسامي بعد از گذشت بيش از سه  دهه پرشور 

و با اس��تقبال مواجه اس��ت، ادامه داد: هر چه اين 
كاروان ها در انجام اين رس��الت بزرگ يعني انتقال 
باورها و ارزش هاي واالي امام و انقاب موفق عمل 
كنند، خواهند توانست خانواده ها و جوانان بيشتري 
را به حركت در اين مسير جذب كنند.  در ادامه اين 
مراسم معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
آمل با بيان اينكه هم پشتيباني هاي الزم براي اين 
حركت و حمايت از كاروان پياده اين شهرس��تان 
مقابل ستاد گراميداش��ت امام راحل در هفته هاي 
گذشته پيش بيني شده است، گفت: در طول مسير 
نيز حفاظت و حراست از همه اعضاي كاروان انجام 
مي شود.  سيدعباس حسيني همچنين با بيان اينكه 
بيش از۴۰۰ زائر از آمل در قالب كاروان سواره و به 
وسيله دستگاه اتوبوس و ميني بوس به مرقد مطهر 
امام خميني)ره( اعزام مي شوند، افزود: اين كاروان در 
شنبه شب ۱۳خرداد به حرم مطهر امام خميني)ره( 

فرستاده مي شوند.

كاروان پياده »حرم تا حرم« مازندران براي حضور در سالگرد امام)ره( به راه افتاد
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سجاد مرسلي حوریه ملكي

كمبود8هزارنيرويانسانيدرآموزشوپرورشآذربايجانغربي
آم����وزش      آذربايجان غربي
وپ���رورش 
آذربايجان غربي براي سال تحصيلي جديد 
دارد.  ك�م  انس�اني  ني�روي  ه�زار   ۸
ج��واد جنگ��ي مديركل آم��وزش وپ��رورش 
آذربايجان غربي گفت: در حال حاضر ۴۰ هزار 
و ۱۰۳ نفر نيروي انساني در اين سازمان اشتغال 
دارند با اين وجود، اين بخش با كمبود ۸ هزار و 
۶۲۳ نفر نيروي انساني روبه رو است.  وي افزود: 
در صورت به كار گيري كل نيروي هاي ورودي در مهرماه اعم از فارغ التحصيان دانشگاه فرهنگيان و جذب 
شدگان از محل ماده ۲۸، ۵ هزار نفر كمبود نيروي انساني همچنان در رديف مهم ترين مشكات اين استان 
محسوب مي شود.  اين مسئول با تأكيد به اينكه آذربايجان غربي از نظر سرانه آموزشي وپرورشي رتبه ۱۳ 
كشوري را دارد، تصريح كرد: ۴۳ ميليارد تومان سرانه مدارس در سال تحصيلي جاري به مدارس استان 
تزريق شد.  جنگي با اشاره به حضوري شدن آموزش در مدارس كشور گفت: از زمان بازگشايي و حضوري 
شدن آموزش ۹۹ درصد دانش آموزان استان در مدارس حضور داشته و از آموزش حضوري بهره مند شدند.  

وي افزود: در آذربايجان غربي ۶۸۶ هزار و ۸۲۵ دانش آموز تحصيل مي كنند.

8۰عنوانكتابدفاعمقدسدرآذربايجانشرقيبهچاپرسيد
۸۰ عنوان كتاب      آذربايجان شرقي
پي���رام�ون 
مباحث مربوط به هشت سال دفاع مقدس 
توسط بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس آذربايجان ش�رقي منتش�ر ش�د. 
امير دريادار رضا عباسي مديركل بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس آذربايجان شرقي گفت: 
سال گذش��ته ۸۰ عنوان كتاب پيرامون اتفاقات 
هشت سال دفاع مقدس در استان به چاپ رسيد.  
وي با اشاره به اينكه در كنار چاپ كتاب، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان در زمينه نشر 
كتب صوتي و آثار ديجيتال نيز وارد عرصه شده است، افزود: پارسال تعداد ۳۲ عنوان مجموعه در اين رابطه نيز 
چاپ و منتشر شده است.  اين مسئول فرهنگي ادامه داد: تكليف اداره كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس آذربايجان شرقي در حوزه آثار صوتي ۱۵ مورد است كه پارسال در اين زمينه رشد بيش از صد درصدي 
را تجربه كرد.  عباسي از تداركات الزم براي تهيه و تدوين دانش نامه دفاع مقدس آذربايجان شرقي خبرداد و 
افزود: مقدمات اين امر در استان فراهم و در اين زمينه پيشرفت ۲۸ درصد تاكنون حاصل شده است و همكاران 

اداره كل در حال جمع آوري و دسته بندي اطاعات، آمار، اسناد و مدارك الزم در اين زمينه هستند.

انجامموفقيتآميز۳۳عملجراحيقلببازدرشاهرود
از نيمه اسفند ماه      سمنان
گذش�ته  س�ال 
تاكنون ۳۳ عمل جراحي قلب باز موفقيت آميز در 
بيمارستان امام حسين)ع( شاهرود انجام شده است. 
حسين ش��يباني رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ش��اهرود با بيان اينكه از ۱۴ اس��فند ماه سال 
گذش��ته تاكنون ۳۳ عمل جراحي قلب باز در 
مركز درماني امام حسين اين شهرستان به انجام 
رسيده است، گفت: از اين تعداد عمل هاي صورت 

گرفته ۲۱ بيمار مرد و ۱۲ بيمار خانم بودند.  وي افزود: شايع ترين سن اعمال جراحي قلب باز بين ۴۰ تا ۹۰ 
سال بوده است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با بيان اينكه عمل هاي اورژانسي، جراحي دريچه 
قلب، چاقوخوردگي آئورت و جراحي هاي عروق در شاهرود انجام شدند، تصريح كرد: از اين تعداد ۳۵ درصد 
عمل اورژانسي، پنج درصد جراحي دريچه اي و يك درصد اعمال جراحي عروقي را در بر دارد.  شيباني 
افزود: در اين مركز درماني، آخرين ورژن پمپ قلب و ريه، پيشرفته ترين تجهيزات كمكي، بالون پمپ مورد 

نياز بيماران شوك قلبي، امكانات آي. سي. يو، اتاق عمل و دستگاه هاي بي هوشي وجود دارد.

ساخت 2100 پروژه ورزشي دانش آموزي 
مزين به نام شهيد سليماني در كشور

 يادواره 2۹ شهيد روحاني كازرون 
برگزار مي شود

در راستاي اجراي      بوشهر
ش�هيد  ط�رح 
سليماني، ۲1۰۰ پروژه ورزشي دانش آموزي در 

سراسر كشور ساخته مي شود. 
محمدجعف��ري مدي��ركل تربي��ت بدن��ي و 
فعاليت هاي ورزش��ي وزارت آموزش و پرورش 
پس از حضور در كارگاه توجيهي طرح ش��هيد 
سليماني در استان بوشهر گفت: در طرح شهيد 
س��ليماني ۲۱۰۰ پروژه ورزشي ش��امل سالن 
ورزشي، چمن مصنوعي، زمين ساحلي و كاس 
درس تربيت بدني با اعتبار ۶۰۰ ميليارد تومان 
در كش��ور اجرا مي ش��ود.  وي افزود: به استناد 
اسناد باال دستي شامل س��ند تحول بنيادين، 
بيانيه گام دوم انقاب، سند تحول دولت مردمي 
ايران قوي آيت اهلل رئيس��ي و برنامه درس ملي، 
تاش كرده ايم ت��ا برنامه ري��زي و فعاليت هاي 
حوزه معاونت تربيت بدني و سامت وزارت، در 
راستاي تربيت تمام ساحتي و شركت جويي در 
فعاليت هاي ورزشي و حركتي، سامت محور و 
شادي آفرين طراحي، تدوين و اجرا شوند.  اين 
مسئول فرهنگي ادامه داد: در حوزه تربيت بدني و 
فعاليت هاي ورزشي چهار استراتژي توسعه كيفي 
برنامه درس تربيت بدني، توسعه مشاركت والدين 

و دانش آموزان در فعاليت مكمل، توانمندسازي 
منابع انس��اني و استانداردسازي اماكن ورزشي 
طراحي شده است.  جعفري گفت: در حالي كه 
بايد سرانه فضاي ورزشي دانش آموزي يك متر 
مربع باشد، اما اكنون اين سرانه ۳۴ صدم مترمربع 
است.  وي افزود: استان بوشهر با سرانه ۷۸ صدم 
مترمربع، بيشترين سرانه ورزشي دانش آموزي در 
كشور را دارد.  مديركل تربيت بدني و فعاليت هاي 
ورزش��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش ادامه داد: 
۱۸۱ پروژه ورزش��ي دانش آموزي نيمه تمام از 
محل اعتبارات ملي شامل ۹۹ استخر، ۷۳سالن 
ورزشي سرپوشيده و ۹ خوابگاه ورزشي و پيست 
دو وميداني در سراسر كشور وجود دارد كه پنج 
پروژه نيمه تمام آن در بوشهر قرار دارد.  جعفري 
گفت: از محل اعتبارات استاني ۲۷۰پروژه نيمه 
تمام شامل ۷۷ اس��تخر، ۱۷۰س��الن ورزشي 
سرپوش��يده، ۲۳خوابگاه ورزش��ي و پيس��ت 
دووميداني در كشور وجود دارد كه دو پروژه نيمه 
تمام در بوشهر قرار دارد.  وي افزود: در اين استان 
هشت سالن ورزشي، ۳۶ زمين چمن مصنوعي 
و ۱۰كاس درس تربيت بدني ساخته مي شود 
كه با ساخت اين پروژه ها، ۳۶ درصد به فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي بوشهر افزوده مي شود.

همزمان با سالروز      فارس
شهادت شهيد 
حجت االسالم  والمسلمين خرسند امام جمعه 
شهرستان كازرون يادواره ۲۹ شهيد روحاني 
در شهرس�تان كازرون برگ�زار مي ش�ود. 
سرهنگ پاس��دار غامرضا توكل فرمانده سپاه 
شهرستان كازرون، گفت: در راستاي كنگره ۴ 
هزار شهيد روحاني و همزمان با سالروز شهادت 
شهيد حجت االسام والمسلمين خرسند امام 
جمعه شهرس��تان كازرون يادواره ۲۹ ش��هيد 
روحاني در شهرس��تان كازرون برگزار مي شود.  
وي افزود: يادواره ۲۹ ش��هيد واالمقام روحاني 
شهرستان كازرون امروز يك شنبه ۸ خرداد ماه، 
همزمان با نماز مغرب و عشاء در محل حوزه علميه 
صالحيه مكتب الصادق كازرون واقع در خيابان 
قدمگاه با سخنراني حجت االسام والمسلمين 
استوار ميمندي مدير حوزه علميه استان فارس 
و مداحي حاج س��جاد ش��ريفي به همراه سرود 
س��ام فرمانده دهه نودي ها برگزار خواهد شد.  
وي برگزاري يادواره هاي شهدا را جزو برنامه هاي 
اصلي، مهم، ضروري و محوري در طول سال در 
شهرستان كازرون ياد كرد و ادامه داد: با توجه به 
اينكه ش��هداي روحاني در بين شهداي قشري 

نس��بت به درصد جمعيت بيش��ترين شهدا را 
تقديم نموده اند، در اين ي��ادواره كه با محوريت 
امام جمع��ه مردمي شهرس��تان و حوزه علميه 
مي باش��د، بنا داريم با عنايت به رسالت ديني و 
ملي خود، نقش روحاني��ون را در دفاع مقدس 
به مردم كازرون ترس��يم و تبيي��ن نماييم.  در 
ادامه حجت اسام والمسلمين رسول محمدي 
مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه ناحيه 
كازرون با گرامي داشت ياد و خاطره شهدا گفت: 
در راستاي كنگره ۴ هزار ش��هيد روحانيت در 
اس��تان قم در شهرس��تان كازرون با محوريت 
امام جمعه حاج آقا صباح��ي و حضور برخي از 
مس��ئوالن شهرس��تان ضمن ديدار از خانواده 
شهداي روحانيت شهرستان با اهدای لوح تقدير، 
هديه متبرك مقام معظم رهبري چفيه و تابلو 
فرش مزين به تصاوير ش��هدا روحاني در منازل 
شهيد از اين خانواده ها تجليل به عمل آمده است.  
در انتها فرماندهي و مسئول دفتر نمايندگي ولي 
فقيه در سپاه ناحيه كازرون در پيامي مشترك 
از عموم م��ردم خداجوي شهرس��تان كازرون، 
خصوصاً مسئوالن، خانواده هاي شهدا، ايثارگران 
و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس براي حضور 

در مراسم دعوت به عمل آوردند. 

  گلس�تان: مديركل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان گفت: 
اجراي طرح خريد نان با كارتخوان هاي هوشمند در سه نانوايي گرگان 
مركز استان گلستان آغاز شد. محمدرضا افشار افزود: در صورت موفق 
بودن طرح نان هوشمند در اين سه واحد اين طرح به سرعت در سراسر 

استان اجرا مي شود. 
  اصفهان: دبير ستاد اقامه نماز اس��تان اصفهان ضمن تأكيد بر لزوم 
ظرفيت شناسي دستگاه ها در حوزه نماز گفت: سند پنج ساله اقامه نماز 
استان اصفهان تدوين مي شود.  حجت االسام ابراهيم رنجبر افزود: اين 
سند در ستاد اقامه نماز در حال تكميل است و در اين زمينه جلسات متعدد 
با مديران و كارشناسان متخصص در حوزه هاي علميه، دانشگاه ها و ادارات 

برگزار و نظرات و پيشنهاد هاي مختلف جمع آوري شده است. 
   همدان: معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي اداره كل حفاظت 
محيط زيس��ت همدان از ۲۶ گونه جانوري در معرض خطر انقراض اين 
استان خبرداد.  مهدي صفي خاني افزود: از اين تعداد پنج  گونه به خزندگان، 

۱۷گونه به پرندگان و چهارگونه به پستانداران اختصاص دارد. 
  سيستان وبلوچس�تان: رئيس اداره بنيادمسكن انقاب اسامي 
نيكش��هر گفت: ۳ هزار واحد نيمه تمام از محل بازس��ازي سيل ۱۳۹۸ 
در شهرس��تان با اباغ اعتبارات متمم در حال تكميل و به  زودي افتتاح 
مي شوند.  رحيم بخش هوتي افزود: اين واحدهاي مسكوني هر كدام ۴۷ و 
۶۰ متري هستند كه با تسهيات اوليه ۴۰ ميليون تومان و كمك باعوض 

۲۲ ميليون توماني در حال ساخت هستند. 
  يزد: مدير ديتا مخابرات منطقه يزد از افزايش افزون بر يك هزار پورت 
اينترنت پرسرعت به شبكه ديتاي اينترنت استان در يك ماهه اخير خبرداد.  
محمدرضا عياره فروش افزود: از ابتداي سال جاري، بيش از يك هزارو ۷۰۰ 
پورت در ۳۰ نقطه استان نصب و راه اندازي شده كه با اين ارتقای مشتركان 

از خدمات اينترنت خانگي مطلوب و با سرعت هاي باال بهره مند شدند. 
  كردستان: مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي كردستان از آغاز 
احداث و آسفالت راه هاي روستايي از ارديبهشت ماه سال جاري در سراسر 
استان خبرداد.  راشد مدرس گرجي افزود: ميانگين شاخص برخورداري از 
آسفالت راه روستايي روستاهاي باالي ۲۰ خانوار در كشور بالغ بر ۸۰ درصد 
است كه اين شاخص در استان با توجه به آسفالت راه هاي روستايي كه طي 
دو سال اخير توس��ط اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي كردستان 

صورت پذيرفته است به حدود ۶۵ درصد رسيده است. 
  آذربايجان شرقي: شهردار تبريز از اجراي عمليات عمراني در پروژه 
تقاطع غير همسطح شهيد فاحي به صورت شبانه روزي خبرداد.  يعقوب 
هوشيار افزود: اعتبار مناسب براي اين پروژه تزريق يافته و با تسريع عمليات، 

در موعد مقرر شاهد تكميل و اتمام آن خواهيم بود. 

تمامخانههايروستايييزد
زيرپوششبيمهحوادثبركت

همه  منازل روس�تايي اس�تان يزد به طور كامل زير چتر حمايتي 
بيم�ه اي بنياد بركت س�تاد اجراي�ي فرم�ان امام ق�رار گرفتند. 
در جريان س��فر محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت به اس��تان يزد، 
تفاهمنامه بيمه حوادث منازل روستايي ميان اين بنياد و استانداري يزد 
به امضا رسيد. با امضاي اين تفاهمنامه، همه  منازل روستايي استان يزد 

زير پوشش حمايتي بيمه اي بنياد بركت قرار گفتند. 
مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم گفت: بيمه بركت وابسته به بنياد 
بركت س��تاد اجرايي فرمان امام با هدف ايجاد و گسترش چتر حمايتي 
براي ساكنان روستاهاي كشور و توس��عه فرهنگ بيمه در اين مناطق، 
همه خانه هاي روس��تايي اس��تان يزد را تحت پوش��ش بيمه حوادث 
شامل آتش سوزي، زلزله، انفجار، صاعقه، سيل، طغيان آب رودخانه ها، 
آتشفشان، توفان، تندباد، گردباد و ضايعات ناشي از آب برف و باران قرار 
داده است.  تركمانه افزود: با اجراي اين طرح، بيمه  بركت در صورت وقوع 
زلزله، سيل، آتش سوزي و ساير حوادث طبيعي به روستاييان خسارت 
پرداخت مي كند.  وي خاطرنش��ان  كرد: عاوه بر استان يزد، خانه هاي 
روستايي استان هاي مختلف كشور از جمله لرستان، خوزستان، خراسان 
شمالي، كهگيلويه وبويراحمد، كردستان كرمان، گيان، يزد و هرمزگان 

از حمايت هاي بيمه اي بنياد بركت برخوردار شده اند. 
مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به عملكرد اين بني��اد در بيمه حوادث 
خانه هاي روستايي در سال جاري گفت: از آغاز س��ال مالي ۱۴۰۱ تا به 
امروز نزديك به ۴۶۳ هزار واحد مس��كوني روس��تايي در شش استان 
خوزستان، هرمزگان، كردستان، كرمان، گيان و يزد تحت پوشش بيمه 
حوادث بركت قرار گرفته اند.  تركمانه تأكيد ك��رد: بنياد بركت با توجه 
به رسالت و مأموريت هاي خود و جهت تس��هيل در اجرايي شدن بيمه 
حوادث خانه هاي روستايي، در پرداخت حق بيمه بيمه نامه هاي صادره با 
استانداري ها مشاركت مي نمايد.  الزم به ذكر است، مديرعامل بنياد بركت 
در جريان سفر به استان يزد با آيت اهلل ناصري يزدي نماينده ولي فقيه 
در استان و امام جمعه شهر يزد نيز ديدار كرد و گزارشي از عملكرد بنياد 
در حوزه هاي اشتغالزايي، توانمندسازي اقتصادي، عمراني و زيربنايي در 

مناطق محروم و روستايي استان ارائه نمود. 

گيالنتشنهآبنيستتشنهمديريتاست
گيالن از جمله استان هايي است كه با وجود توليد انواع محصوالت 
كشاورزي، آن را با برنجش مي شناسند.  با اينكه گيالن با دارا بودن 
۳5درصد از كل سطح برنج كاري كشور يك سوم نياز داخلي را تأمين 
مي كند، اما فعاالن اين عرصه با مش�كالت زيادي مواجه هس�تند.  
عدم ورود تجهيزات و سيستم هاي نوين در كنار سوءمديريت ها در 
حوزه آب، سختي كاشت، داشت و برداشت برنج را چند برابر كرده 
است. افزايش دستمزد كارگران، نبود كودهاي شيميايي مورد نياز، 
كيفيت پايين بذرهاي گواهي شده، خشكسالي ها به همراه باران هاي 
سيل آساي بي موقع، عدم پرداخت خسارت از سوي بيمه ها و واردات 
برنج در هنگام برداشت از مهم ترين مشكالت و دغدغه هاي شاليكاران 
گيالني است كه كار را هر روز براي آنها سخت تر از گذشته مي كند. 

    
امروزه ديگر نمي توان كش��اورزي را يك ش��غل س��اده در كنار ديگر 
مشاغل قلمداد كرد. بلكه حاال كشاورزي به صنعتي عظيم تبديل شده 
لحظه به لحظه نيز تغيير مي كند. به گزاف نيست اگر بگوييم در چند سال 
آينده شاهد يك انقاب بزرگ در صنعت كشاورزي خواهيم بود. جايي 
كه سيستم هاي نوين و پيشرفته آبياري و كودرساني آن هم به وسيله 
ربات ها، سنسورها و دستگاه هاي هوشمند جايگزين مدل هاي سنتي 
كنوني مي شوند و ميزان بهره وري و برداشت محصول نيز باال مي رود. 

   توليد يك سوم برنج ايران در گيالن
با اينكه سال هاست اكثر استان هاي ايران با چالش كم آبي مواجه هستند 
و مسئوالن در حرف و بخش��نامه دس��توراتي در مورد توجه به تغيير 
سيستم كشت و اس��تفاده از تجهيزات نوين مي دهند اما عمًا كاري 

صورت نگرفته است. 
با نگاهي به استان هاي مركزي و جنوبي پر واضح است كه كاهش منابع 
آبي به ويژه در آنهايي كه جمعيت زيادي در بخش كشاورزي مشغول به 

فعاليت دارند، نگراني هاي زيادي به وجود آورده و تنش زا شده است. 
حاال و در شرايطي كه با تغيير اقليم و ادامه دار شدن خشكسالي نمي توان 
براي بارش ها و تأمين آب تصميم گرفت، حداقل مي شود با بهره گيري 
از كشاورزي دانش بنيان و ايجاد شبكه ساماندهي شده، مسيري را در 

پيش گرفت كه بسياري از كشورها براي آن برنامه ريزي كرده اند. 
براي دانس��تن عمق فاجعه در كم آبي كش��ور همين بس كه بدانيم، 
استان هاي شمالي كه هميش��ه به عنوان پربارش ترين، پرآب ترين و 
سرسبزترين مناطق ايران به شمار مي آمدند هم در حال حاضر با مشكل 
كم آبي درگيرند و حتي در مواردي براي تأمين آب شرب شهروندانشان 

به مشكل مي خورند.  
در استاني مثل گيان كه اكثر ساكنانش به شغل كشاورزي مشغولند 
و اقتصاد آنان بر اين محور مي چرخد، بي توجهي به تغيير سيس��تم و 
نوع فعاليت ها در اين بخش، جز خواندن فاتحه صنعت كشاورزي، چيز 
ديگري نيس��ت.  در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار خانوار گياني از راه 
كشاورزي امرار معاش مي كنند. اين يعني نزديك به ۳۰درصد اشتغال 

و نيمي از اقتصاد استان بر پايه كشاورزي است. 
اگر بدانيم گيان  ۰/۹درصد خاك كشور را دارد اما بيش از ۳/۵درصدي 
توليدات و ۸ درص��د بهره برداري بخش كش��اورزي اي��ران را به خود 
اختصاص داده اس��ت، آنوقت بي��ش از پيش به اهمي��ت موضوع پي 
مي بريم.  از انواع توليدات كشاورزي گيان، همين قدر بدانيم كه بيش 
از ۷۰ نوع محصول دارد و از اين ميان در توليد ۲۰ نوع محصول رتبه اول 

را به خود اختصاص داده است. 
اين استان با دارا بودن ۳۵ درصد از كل سطح برنج كاري كشور يك سوم 

نياز برنج ايران را تأمين مي كند. 
اهميت و جايگاه كش��اورزي گيان در كل كشور را بايد در آمار و ارقام 
جس��ت وجو كرد. ۸۰ درصد امنيت غذايي كش��ور تحت تأثير بخش 
كشاورزي است و ميزان گردش مالي در زراعت و كشت برنج اين استان 

در سال هاي گذشته بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. 
   جدايي نسل جديد از صنعت كشاورزي

سال هاس��ت تكنولوژي هاي نوين كم كم خود را به كشاورزي تحميل 
كرده و نش��ان مي دهند نقش به س��زايي در باال رفتن سطح بهره وري 
دارند.  تراكتورهاي چندكاره و بزرگ، ماش��ين هاي كاشت، شخم زني 
و برداشت و سيستم هاي سمپاش��ي خودكار به توليد بهتر محصوالت 

كشاورزي كمك مي كنند. 
هم اكنون سيس��تم هاي نوين و نرم افزارهاي مديري��ت مزرعه به بازار 
آمده اند و مي توانند اطاعات مالي و جزئيات هر هكتار زمين را ذخيره 
كنند.  با اختراع تراكتورهاي بدون سرنشين، زمان آن رسيده كه براي 
كنترل علف هاي هرز از ربات ها استفاده شود. اين ربات ها مي توانند اين 
گوه علف ها را تشخيص دهند و بدون آنكه به گياه آسيبي برسانند ميزان 

علف هاي مزاحم را تا ۹۰ درصد كاهش دهند. 
كشاورزان با استفاده از يك تبلت تلفن هوشمند يا كامپيوتر مي توانند 

مرحله رشد گياه و آب و هوا و سطح نيتروژن را تشخيص دهند. 
وقتي با سيستم هاي نوين و تجهيزات پيشرفته مي توان ميزان مصرف 
آب را مديريت و راه هاي درس��ت و حرفه اي را براي كاش��ت، داشت و 
برداشت در پيش گرفت، پس چرا اين همه دست دست مي شود و گره 

به وجود آمده در كشاورزي را هر روز كورتر و كورتر مي كنيم. 
كش��اورزي گيان به قدري اس��ير معضات گوناگون ش��ده كه ديگر 

نمي توان با يك نسخه آن را درمان كرد. 
وضعيت در اين منطقه آنقدر بحراني است كه پاي ستاد مديريت بحران 

كشور را به اين استان باز كند. 
كاهش شديد آب سد س��فيدرود يا همان سد منجيل، كشاورزان را به 
شدت نگران كرده اما هشدار و بازديد و نشست خبري مسئوالن دردي 
دوا نمي كند و قطره اي بر آب پش��ت س��دها نمي افزايد، بلكه آنها بايد 

راهكاري درست و عملي و ضربتي ارائه كنند. 
هزينه هاي سرسام آور در بخش هاي مختلف، امان كشاورزان را بريده 
و ديگر رغبتي براي كش��ت محص��والت گوناگ��ون و به خصوص برنج 

وجود ندارد. 
نس��ل جديد چندان تمايلي به كشاورزي نش��ان نمي دهند زيرا فكر 
مي كند باال رفتن قيمت ها در كنار سخت بودن كشت برنج موجب شده 

تا اين كار ديگر مقرون به صرفه نباشد. 
از آن مهم تر نبود مديريت منابع آبي در گيان پرآب و وجود آزاردهنده 
واسطه ها و دالل ها در بازار خريد و فروش محصوالت، فعاالن اين عرصه 
را خسته كرده است. همچنين ورود برنج هاي خارجي از جمله هندي 
و پاكستاني در هنگام برداشت، سم مهلك اقتصاد و معيشت شاليكاران 

است و تمام زحماتشان را به باد مي دهد. 
در يك كام بايد گفت با توجه به شرايط اقتصادي و همچنين دير بازده 
بودن روش سنتي، كشاورزي بايد به سمت صنعتي و مدرن حركت كند.  
اغلب ش��اليكاران گياني به روش غرق آبي، كشت مي كنند و همين 
موضوع در اين شرايط بحراني آب، به كشت برنج لطمه وارد مي كند و 

لذا بايد سبك كشاورزي سنتي تغيير كند.

اختصاص۳۵۰هكتارزمين
برايساختمسكنمليدربندرعباس

امسال ۳5۰ هكتار زمين در راستاي وعده رئيس جمهور به مردم 
براي اجراي نهضت ملي مسكن در بندرعباس اختصاص يافت. 
عباس كمالي مديركل راه و شهرسازي هرمزگان گفت: با توجه به نياز 
روز افزون به مسكن از سوي اقشار مختلف مردم پيگير تحويل زمين در 
بندرعباس براي نهضت ملي مسكن شديم تا ثبت نام از متقاضيان اين طرح 
به سرعت انجام شود.  وي افزود: در راستاي تحقق وعده رئيس جمهور به 
مردم براي ساخت مسكن امسال ۳۵۰ هكتار زمين در اين خصوص در 
بندرعباس واگذار شد.  اين مسئول با اشاره به ضرورت ساماندهي بافت 
فرسوده تصريح كرد: يكي از مهم ترين دغدغه ها، ساماندهي بافت فرسوده 
است و در اين راستا برنامه هاي خوبي را در دستور كار قرار داده ايم، چرا 
كه معتقدم اگر با برنامه نباشيم امكان حذف بافت فرسوده وجود نخواهد 
داشت.  كمالي افزود: با اتمام كار دريافت زمين بافاصله ساخت مسكن 

ملي در اين شهر با تمام توان انجام خواهد پذيرفت.

۳مركزتوانبخشيدراصفهان
راهاندازيميشود

امسال در اس�تان اصفهان س�ه مركز توانبخش�ي جديد با 
هدف افزايش خدمات به افراد نيازمند راه اندازي مي ش�ود. 
امير جاليان معاون بهداش��ت، درمان و توانبخش��ي جمعيت 
هال احمر استان اصفهان، با بيان اينكه اكنون ۱۱ مركز يا شعبه 
توانبخشي در اس��تان فعاليت دارند، گفت: اين خطه داراي سه 
مركز جامع توانبخشي در شهرستان هاي اصفهان، خميني شهر 
و گلپايگان است كه از اين حيث بيشترين آمار را در كشور دارد.  
وي افزود: شهرس��تان هاي خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر 
براي راه اندازي س��ه مراكز توانبخشي در نظر گرفته شده است.  
اين مسئول با اشاره به خدمات ارائه شده، ادامه داد: اكنون ساخت 
انواع پروتز و اُُرتز مجموع وس��ايل جهت اصاح وضعيت اندام يا 
عضو و استفاده آن براي بيماران و معلوالن از جمله فعاليت هاي 

اثربخشي است كه در استان انجام مي شود.

طرحجامعساماندهيمرزميرجاوه
تدوينشد

ط�رح جام�ع س�اماندهي م�رز ميرج�اوه ب�ا ه�دف 
رون�ق تج�ارت ب�راي م�ردم اي�ن منطق�ه تدوي�ن ش�د. 
سيدمجيد ميراحمدي معاون امنيتي وزير كش��ور در بازديد از 
مرز ميرجاوه در استان سيس��تان وبلوچستان گفت: طرح جامع 
ساماندهي مرز از محل اعتبارات عمران مرز و ساير منابع، تهيه 
ش��ده كه به زودي اجرايي مي شود.  وي با اش��اره به اينكه رونق 
بازارچ��ه و مرز ميرجاوه با ه��دف رونق تج��ارت و ايجاد درآمد، 
مهم ترين هدف تدوين اين طرح اس��ت.  اين مسئول ادامه داد: 
اگر چه اين بازارچه فعال اس��ت، ولي بايد براي توس��عه اين مرز 
زيرس��اخت هاي بيش��تري آماده ش��ود.  ميراحمدي از فراهم 
كردن زيرساخت ها در پايانه مرزي ميرجاوه براي حضور زائرين 
پاكستاني در ايام اربعين خبرداد و گفت: با اقداماتي كه در حال 

انجام است در اين ايام مشكل خاصي نخواهيم داشت.

   سيستان وبلوچستان    اصفهان    هرمزگان

رفعتصرف۲۲هزارو۲۱۰مترمربع
ازاراضيدولتياستانمركزي

۲۲ هزارو۲1۰ متر مربع از اراضي دولتي     مركزي
استان مركزي توس�ط يگان حفاظت 

مديركل راه وشهرسازي رفع تصرف شد. 
حميد اِنعامي مديركل راه وشهرسازي استان مركزي گفت: ارديبهشت 
ماه سال جاري پرسنل فرماندهي يگان حفاظت اين اداره كل، در قالب پنج 
فقره رفع تصرف فوري و شش مورد اجراي احكام قطعي از جمله خلع يد، 
قلع وقمع، تخليه صادر شده توسط مراجع قضايي صادر شده بود موفق به 
رفع تصرف شده اند.  وي افزود: طي۳۶۰ مورد گشت يگان حفاظت اين 
اداره كل در روز نهم ارديبهشت ماه در عمليات هاي جداگانه، رفع تصرف 
۲۲ هزارو۲۱۰ متر مربع از اراضي دولتي به ارزش ۳۰۲ هزارو ۵۰۰ ميليون 
ريال صورت پذيرفته است.  اين مسئول ادامه داد: در اين مدت بيشترين 
رفع تصرفات از حيث مساحت متعلق به شهرستان كميجان به ميزان ۳۰ 
هزار متر مربع بوده است و شهرستان ش��ازند با حدود ۱۰هزار متر مربع 
در رتبه بعدي قرار دارد.  اِنعامي گفت: ارزش ريالي بيش��ترين آمار رفع 
تصرفات اس��تان مركزي مربوط به شهرستان كميجان به ارزشي بالغ بر 
۳۰۰ ميليارد ريال بوده است و شهرستان شازند با۱۶۰ميليارد ريال در 
رتبه دوم قرار دارد.  وي افزود: سامانه ارتباط مردم با يگان حفاظت اداره 
كل راه و شهرسازي استان مركزي در زمينه زمين خواري با شماره ۱۶۵۶ 
آماده دريافت هرگونه اخبار و گزارشات مردمي در راستاي مقابله با هرگونه 

تصرف اراضي تحت پوشش اين اداره كل در سراسر استان است.

ايجاديكهزارو۵۰۰فرصتشغليدراردبيل
امس�ال ي�ك     اردبيل
 5۰۰ ه�زارو 
فرصت شغلي توس�ط واحد هاي صنعتي و 
تولي�دي اس�تان اردبي�ل ايج�اد  ش�د. 
رامين صادقي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اردبيل گفت: امسال ميزان اشتغال 
واحد هاي صنعتي و توليدي در استان به يك هزارو 
۵۰۰ نفر رس��يد كه درصدد هستيم با همكاري 
سرمايه گذاران و توليدكنندگان تعهد اشتغال را به 
شكل كامل رقم بزنيم.  وي افزود: پرداخت تسهيات سرمايه در گردش و ايجاد منابع براي ايجاد واحد هاي 
توليدي در دستوركار قرار دارد تا با همكاري بانك هاي عامل بتوانيم توسعه سرمايه گذاري در استان باشيم.  
اين مسئول ادامه داد: حمايت از واحد هاي راكد و نيمه راكد از رويكرد هاي مهم وزارت صمت است كه درصدد 
هستيم يا شناسايي ۷۰ واحد توليدي راكد و نيمه راكد آنها را به چرخه توليد بازگردانيم و شاهد فعاليت مجدد 
واحد هاي اشتغالزا باشيم.  صادقي گفت: توجه به صادرات  محوري و تقويت زيرساخت هاي شهرك هاي 

صنعتي در دستور كار قرار گرفته است كه در اين زمينه تمهيدات الزم به عمل آمده است.


