
  چهارمحال و بختي�اري: مديركل ورزش و جوان��ان چهارمحال و 
بختياري گفت: ۲۴۰ خانه ورزش روستايي در چهارمحال و بختياري در 
سال گذشته راه اندازي شده است. حميد كريمي با اشاره به اينكه توسعه 
خانه هاي ورزش روستايي زمينه ساز توسعه ورزش در سطح استان است، 
افزود: بهره گيري از ظرفيت هاي مختلف از جمله خيران براي توسعه زير 

ساخت هاي ورزشي در سطح استان ضروري است. 
  مازندران: مديركل مي��راث فرهنگي مازندران از توانمندس��ازي 
فعاالن صنعت گردشگري با اجراي 11 دوره آموزشي در استان خبر داد. 
سيف اهلل فرزانه درباره اهميت آموزش در صنعت گردشگري گفت: اين 
دوره ها با موضوعاتي همچون گردشگري پايدار، نوآوري و فن آوري هاي 
جديد، مباني مديريت كيفيت، آداب و رفتار حرفه اي در صنعت مهمان 
نوازي و گردش��گري، برگزار خواهد ش��د. وي با اش��اره به حضور فعال 
مؤسسه هاي آموزشي در برگزاري اين دوره ها افزود: مديران و كاركنان 
تأسيس��ات گردش��گري، راهنمايان تور، رانندگان و عوامل پليس، از 

مخاطبان اصلي اين دوره ها خواهند بود. 
  كردس�تان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان كردستان 
گفت: شركت هاي تعاوني اين استان طي سال گذشته ۳۷ ميليون و ۷۳1 
هزار و ۸۳ دالر از محصوالت توليدي خود را صادر كردند. برهان صلواتي با 
بيان اينكه اين ميزان صادرات توسط 1۸ شركت تعاوني انجام شده است، 
اظهار داشت: اين استان يك هزار و ۸۳۹ تعاوني فعال دارد كه اين ميزان 
محصوالت از اين تعاوني ها صادر شده اند. وي مقصد صادرات را كشور عراق 
اعالم كرد و افزود: كاالهاي صادر ش��ده شامل عرقيات گياهي، بستني، 
ميوه و ميوه خشك، شير و خامه، ظروف يك بار مصرف روغن هاي نفتي و 

روغن هاي حاصل از مواد معدني، قير و گازوئيل بوده است. 

شهرك ۲۰۰۰ واحدي مسكوني رسالت مشهد در 
منطقه ي سيس آباد در حاشيه  اين شهر قرار دارد 
كه براي اقشار كم درآمد ايجاد شده و حاال مي توان 
از هم اكنون مشهد را شهري در مسير حمايت و 
تحت پوشش قرار دادن همه اقشار و به خصوص 

طبقه ضعيف و كم درآمد در نظر داشت. 
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( نيز در اين مراسم با تأكيد بر اين كه عمده 
فعاليت و اقدامات اين بنياد در حوزه  اش��تغالزايي 
است، گفت: »بنياد بركت در كنار ايجاد اشتغال، به 
تناسب نيازها در مناطق محروم پروژه هاي عمراني 
و آباداني را نيز در دست اقدام و بهره برداري دارد.« 
مهندس سعيد جعفري ادامه داد: »بنياد بركت ۶۰۰ 
پروژه عمراني و زيربنايي را با اعتباري بالغ بر ۳۳۰ 
ميليارد تومان در استان خراسان رضوي در دست 
اجرا داشته يا به بهره برداري رسانده است كه احداث 
۵۲ مدرسه با ۳۲۲ كالس درس، ساخت و تحويل 
۳۵ مس��جد و مركز فرهنگي، تكميل بيمارستان 
۹۶ تختخوابي درگز، احداث خانه هاي بهداش��ت، 
ساخت راه، آب رس��اني، مرمت قنوات و... از جمله 
اين پروژه هاست.« اين مس��ئول افزود: »در حال 
حاضر ۴۵ پروژه  عمده در حوزه عمراني و زيربنايي 
در استان خراس��ان رضوي ش��امل ۲۲ مدرسه با 
111 كالس درس و پيشرفت فيزيكي ۶۰ درصد، 
۶ مس��جد و مركز فرهنگي و 1۷ پروژه عمراني را 
در دس��تور كار داريم ك��ه تا پايان س��ال جاري به 
بهره برداري خواهند رس��يد.« وي در تشريح ۲۹ 
پروژه  بركت افتتاح شده توسط رئيس ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام)ره( اظهار داشت: »اين تعداد 
پروژه ها ش��امل پروژه هاي آموزش��ي، آب رساني، 
سرويس بهداشتي، سالن ورزشي، مسكن محرومان، 
خانه عالم و... در شهرهاي مشهد، خواف، سبزوار، 
گناباد، نيش��ابور، داورزن، فيروزه و ساير شهرهاي 
كوچك استان اس��ت، كه افتتاح و به بهره برداري 
رس��يده اس��ت.« جعفري ابراز اميدواري كرد كه 
اقدامات بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( براي توسعه، پيشرفت، محروميت زدايي 
و توانمندس��ازي اقتص��ادي و اجتماع��ي مناطق 
محروم و كم تر توس��عه يافته  كش��ور ادامه داشته 
باشد.  مديرعامل گروه ساختمان تدبير نيز با تأكيد 
بر اين كه دغدغه  اصلي رئيس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( مباحث اجتماعي اس��ت، گفت: 
»گروه س��اختمان تدبير تا به ام��روز ۴ هزار واحد 
مس��كوني ارزان قيمت را در اس��تان هاي مختلف 
كش��ور از جمله ته��ران، البرز، گيالن، گلس��تان، 
اردبيل، اصفهان، كردس��تان و خراس��ان رضوي 

احداث و به بهره برداري رسانده است.«
مهندس علي نيكزاد با اش��اره به سرمايه گذاري 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در حوزه  
ساخت مسكن براي محرومان و اقشار كم درآمد 
جامعه ادام��ه داد: »اين خانه هاي مس��كوني با 
قيمت حداقلي و با درياف��ت ۶۰ درصد از قيمت 
نهايي ب��ه متقاضي��ان تحويل داده مي ش��ود و 
مابقي وجه خانه در اقس��اط بلندمدت دريافت 
مي شود.« به گفته نيكزاد به زودي ساخت مسكن 
ارزان قيمت در يك��ي ديگر از محالت حاش��يه  

شهر مشهد توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( آغاز خواهد شد. 

   ايجاد 100 هزار شغل در سال 98
در زمان افتتاح همزمان پروژه هاي خراسان رضوي 
رئيس س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام)ره( 
از ايج��اد 1۰۰ هزار فرصت ش��غلي توس��ط اين 
ستاد در سال جاري و با اولويت مناطق سيل زده 
كشور خبر داد.  دكتر محمد مخبر كه در مراسم 
افتتاح همزمان پ��روژ ه  ۲ هزار واحدي مس��كن 
ارزان قيمت شهرك مسكوني رس��الت مشهد و 
۲۹ پروژه  عمراني بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، 
آب رساني و امدادي سخن مي گفت، با بيان اينكه 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در س��ال 
گذشته ۸۰ هزار شغل در كشور ايجاد كرده است 
و اميدواريم اين تعداد را در سال ۹۸ به 1۰۰ هزار 
شغل برسانيم، تأكيد كرد: »اين ستاد يك نهضت 
اش��تغالزايي را براي مردم و با مشاركت خود آنها 
ايجاد كرده است و در اين مسير ايجاد و راه اندازي 
اين تعداد شغل كه حاصل خالقيت مردم است، 
با سرعت انجام مي ش��ود.« وي با اشاره به اينكه 
طي سفرش به خراس��ان رضوي ۳1۰۰ طرح با 
اعتباري بالغ بر ۵۰۰ ميلي��ارد تومان افتتاح و به 
بهره برداري رس��يد از طراحي و پيش بيني يك 
طرح جامع ب��ه عنوان پايلوت براي س��اماندهي 
حاشيه  شهر مشهد ظرف چند روز آينده خبر داد.  
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ادامه 
داد: »تاكنون ۴۵ هزار پروژه  عمراني را با اعتباري 

بالغ بر ۴۲ هزار ميليارد تومان در سراسر كشور و 
به خصوص مناطق محروم و كم تر توسعه يافته به 

بهره برداري رسانده ايم.«
   جوانان نخبه، سرمايه هاي كشورند

بهره ب��رداري همزمان طرح مش��اركت اقتصادي 
بنگاه مح��ور دانش بنيان »توس كات خراس��ان« 
و ۴۴۹ ط��رح اش��تغالزايي ديگ��ر بنگاه مح��ور، 
اجتماع محور و تس��هيالت محور بني��اد بركت در 
مناطق محروم و كم تر توسعه يافته  شهرستان هاي 
س��رخس، تربت جام، قوچان، س��بزوار و نيشابور 
از ديگ��ر برنامه هاي، رئيس س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در خراس��ان رضوی بود.  رئيس 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ش��ركت 
توس كات را سندي بر نظرات صحيح و طويل المدت 
و آينده نگري مقام معظم رهبري ذكر كرد و گفت: 
»ايش��ان همواره بر دو مسئله توسعه شركت هاي 
دانش بنيان و پيشرفت علمي كشور تأكيد دارند.« 
مخبر افزود: »وقتي ايش��ان مي فرمايند به لحاظ 
علمي در كشور پيشرفت داش��ته ايم، شايد براي 
خيلي ها نق��ش و تأثير اين پيش��رفت در زندگي 
مردم احساس نشود.«  وي با تأكيد بر اين كه بايد 
سرمايه هاي كش��ور در اختيار جوانان نخبه قرار 
گيرد، تصريح كرد: »نمي ت��وان از جواناني كه در 
عرصه  دانش بنيان فعاليت مي كنند انتظار آوردن 
سرمايه داشت. آنها خودشان سرمايه  كشور هستند 
و بايد همه گونه از آنها پشتيباني و حمايت شود.«  
اين مسئول خطاب به مديران شركت توس كات 
گفت: »سرمايه شما اين تش��كيالت و تجهيزات 
نيس��ت، بلكه جواناني اس��ت كه دور خ��ود گرد 
آورده ايد.« وي بهره برداري از ۴۴۹ طرح اشتغالزايي 
بركت در شهرس��تان هاي س��رخس، تربت جام، 
سبزوار و نيشابور را هديه اي براي مردم اين مناطق 
ذكر و تصري��ح كرد: اقدام��ات اين چنيني با قوت 
ادامه خواهد داشت.  در اين مراسم رئيس هيئت 
مديره  بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( نيز تأكيد كرد: هدف بنياد بركت از ايجاد 
طرح هاي اشتغالزايي اجتماع محور احياي منابع 
انساني اجتماعي و طبيعي و اس��تفاده از امكانات 
مردمي در جهت توس��عه  اقتص��ادي و اجتماعي 
مناطق محروم و كم تر توسعه يافته است.«  دكتر 
محمود عسكري آزاد ادامه داد: »بنياد بركت ۹۹۹ 
طرح اشتغالزايي در شهرهاي سرخس، تربت جام 
و نيشابور در اس��تان خراس��ان رضوي در دست 
اقدام دارد كه ۴۴۷ طرح به بهره برداري مي رس��د 
و مابقي نيز در ش��رف راه اندازي اس��ت كه باعث 
اشتغال ۳ هزار نفر خواهد شد.« الزم به ذكر است 
۴۴۵ طرح از طرح هاي به بهره برداري رسيده   فوق، 
مربوط به الگوي اشتغالزايي اجتماع محور بركت 
تحت عنوان »سحاب« است كه در شهرستان هاي 
سرخس و تربت جام راه اندازي شده اند.  براساس 
اين گزارش، اين مش��اغل در حوزه هايي همچون 
پرورش قارچ، ش��ترمرغ، مرغ بومي، دام س��بك 
و سنگين، صنايع چوبي و... توس��ط بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( ايجاد و 
به بهره برداري رس��يده اند. عالوه ب��ر اين الزم به 
توضيح است، دو طرح اشتغالزايي تسهيالت محور 
بركت هم در شهرس��تان هاي س��بزوار و نيشابور 

به بهره برداري رسيدند. 

روز گذشته خراسان رضوي شاهد اتفاقات بسيار خوبي بود. از افتتاح پروژ ه  
2 هزار واحدي مسكن ارزان قيمت شهرك مسكوني رسالت شهر مشهد 
مقدس گرفته تا 2۹ پروژه  عمراني بركت شامل 3100 طرح با اعتباري بالغ بر 
500 ميليارد تومان كه توسط رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 

در كل اس�تان به طور همزمان به بهره برداري رس�يد. اما در زمان افتتاح 
پروژه هاي فوق، محمد مخبر خبر مهمي هم براي تمام استان هاي كشور 
داشت و آن هم در دس�تور كار قرار گرفتن ايجاد 100 هزار فرصت شغلي 
توسط اين ستاد در س�ال جاري و با اولويت مناطق س�يل زده كشور بود. 

با اينكه بارندگي هاي 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

بهاري اين روزها به 
م�زارع، باغ�ات و 
زيرس�اخت هاي مناطق مسكوني بس�ياري از 
استان هاي كشور خسارت بعضًا شديدي وارد 
كرده است؛ اما همين بارش ها در مناطق گرم و 
خش�كي همچ�ون سيس�تان و بلوچس�تان، 
خوزستان و   اصفهان كه طي س�ال هاي اخير با 
معضل نبود منابع كافي آب و خشكسالي مواجه 
بودند و صنعت كشاورزي آنها نيز از رونق افتاده 
بود؛ نويد بخش سالي پر رونق در توليد  محصوالت 
باغي و زراعي خواهد بود. چرا كه سيراب شدن 
هامون در سيستان و بلوچستان، هورالعظيم در 
خوزستان، اروميه در آذربايجان شرقي مي تواند 
منابع آبي كافي را براي فعاليت هاي كش�اورزي 
كش�اورزان اي�ن اس�تان ها تأمي�ن كن�د. 

    
بارش هاي بهاري هرچقدر هم ك��ه اين روزها به 
خانه ها، مزارع و باغات بسياري خسارت زده باشد 
اما توانسته  است معضل كم آبي  كه از آن به عنوان 
كابوس چندس��اله بخش هاش كشاورزي و منابع 
طبيعي ياد مي شود را كنار بزند. مسئله اي كه حتي 
همين سال گذشته نيز به دليل ناكافي بودن منابع 
آبي و خشك شدن يكي پس از ديگري تاالب ها و 
سدها به طوفان هاي ريزگردي دامن مي زد. حاال 
حوضچه هاي نگهداري منابع آبي سيراب شده اند 
و نمي گذارند به راحتي ريزگردها بر فراز آسمان 
اس��تان ها به پرواز در بياييند. ع��الوه بر اين طي 
سال هاي گذشته كشاورزان هم در نبود منابع آبي 
هر سال خسارت مي ديدند و متضرر مي شدند. اما 
اين بارش هاي بهاري هرچقدر ه��م كه به مردم 

خسارت زده باش��ند، باز هم نويد بخش سالي پر 
رونق براي كش��اورزان هس��تند. در حال حاضر 
به گفته مدير دفت��ر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد 
احياي درياچ��ه اروميه وضعي��ت درياچه اروميه 
طي بارندگي هاي اخير به حالت سال ۹۴ برگشته 
و اين خود نشان دهنده احياي اين درياچه بزرگ 
و مهم است. درياچه اي كه فعاليت هاي كشاورزي 
اطراف آن در سال هاي گذشته نگران كننده شده 
بود و بارها نمايندگان مجلس بر سر اين موضوع كه 
اصاًل مي توان به فعاليت كشاورزي در حاشيه اين 
درياچه پرداخت يا نه در مجلس بحث و گفت وگو 
كرده  بودند. در نهايت هم چون نمي شد معيشت 
مردم را ناديده گرفت، فعاليت كش��اورزي در اين 
ناحيه ممنوع اعالم نش��د. اما همي��ن موضوع بر 

احتمال ريزگردي ش��دن درياچه مي افزود. حاال 
به گفته مسعود تجريش نه تنها درياچه احيا شده 
اس��ت، بلكه ۹۵ درصد كانون هاي ريزگردي اين 

منطقه هم به زير آب رفته است. 
  آبگيري سدها و تاالب ها

در اس��تان خوزستان نيز سال گذش��ته بارها شاهد 
آتش سوزي هاي مداوم در نيزارهاي تاالب بين المللي 
هورالعظيم كه بخشي از آن در ايران و قسمت عمده آن 
در عراق بود، بوديم. اتفاقي كه بخش اصلي آن به دليل 
كم آب شدن تاالب عنوان مي شد. حاال براساس گفته 
مسئوالن در خوزستان ۹۰ درصد تاالب بين المللي 
هورالعظيم آبگيري شده است. با اين شرايط احتمال 
بلند ش��دن دوباره ريزگردها در اين استان ضعيف 
مي شود. همچنين طي س��ال هاي اخير كشاورزان 

خوزستاني به دليل محدوديت در مصرف منابع آبي 
امكان كشت اغلب محصوالتي كه در سال هاي گذشته 
در دل خاك مي كاشتند را از دست داده بودند؛ حاال 
به رغم اينك��ه همچنان مديريت مناب��ع آبي بايد به 
قوت قبل انجام بگيرد اما خوش��بختانه اين معضل 
كه آب نيست و كشاورزان متضرر مي شوند برطرف 
شده است. در استان اصفهان نيز به بركت بارش هاي 
بهاري بعد از گذشت نزديك به يك دهه دوباره آب 
به زاينده رود رسيده است. كشاورزان اين استان نيز 
سال گذشته به دليل نبود منابع آبي نتوانستند كشت 
و برداشت خوبي داشته باشند. اما حاال به گفته حسن 
ساساني، معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب 
منطقه اي اس��تان اصفهان ۳۸ درصد از حجم سد 
زاينده رود آبگيري ش��ده و ذخيره كنوني اين س��د 
از 1۶۲ ميليون متركعب در س��ال گذشته به ۵۳۸ 
ميليون مترمكعب در سال جاري رسيده است. البته 
گفته مي شود كه با ادامه بارندگي ها سد زاينده رود تا 

۷۵ درصد نيز آبگيري شود. 
  كشاورزي رونق مي يابد

در استان سيستان و بلوچستان نيز به دليل خشك 
ش��دن بخش بزرگي از درياچه هامون و نرسيدن 
حق آبه از هيرمند، در سال گذشته به كشاورزان اين 
استان باالي ۷۰۰ ميليارد تومان خسارت وارد شد. 
بعد از چند دهه خشكس��الي شديد در اين استان، 
به رغم جاري شدن س��يالب و وارد شدن خسارت 
ش��ديد به خصوص به منطقه سيستان كشاورزان 
باز هم خوش��حال هس��تند؛ چون مي دانند بعد از 
اين بارندگي ها مي توانند خاك را بش��كافند و بذر 
گياهان را در دل خاك بكارند. بنابراين امسال به طور 
حتم در سيستان و بلوچستان شاهد افزايش توليد 

محصوالت كشاورزي خواهيم بود. 

احياي كشاورزي استان  هاي گرم و خشك با تداوم بارش هاي بهاري
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 شهرك رسالت مشهد
 با 2 هزار واحد مسكوني ارزان قيمت افتتاح شد

رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در زمان به بهره برداري رسيدن همزمان 2۹ پروژه عمراني بركت از ايجاد 100 هزار شغل در سال ۹8 خبر داد

88498441سرویس  شهرستان

 استان بوشهر آمادگي ارسال پالسما 
به خارج كشور را دارد    

مديركل انتقال خون استان بوشهر    بوشهر
از آمادگي استان بوشهر براي ارسال 

پالسما به خارج كشور خبر داد. 
نرگس عبيدي گفت: در نيمه اول سال جاري بازرساني از كشور اتريش به 
اين استان خواهند آمد كه در صورت تأييد، روند ارسال پالسما به خارج 
از كشور به صورت مستقيم شروع و پس از تهيه دارو و فرآوردهاي دارويي 
در آن كشور براي مصرف مردم اس��تان فرستاده خواهد شد تا نيازمند 
ديگر استان ها نباشيم. وي با بيان اينكه ارسال پالسما در حقيقت به هيچ 
وجه صادارات آن نيس��ت، افزود: طبق سازمان جهاني بهداشت )دبليو 
اچ او( برخي از كشورها تعهد گرفتند كه از پالسما دارو و فرآورده تهيه 
و سپس براي مردم خود آن كشور فرستاده شود. مديركل انتقال خون 
استان بوشهر اظهار داشت: در اين ارتباط كشور اتريش تعهد كرده كه 
پالسماهاي ايران به آن كشور ارس��ال و پس از تهيه دارو و فرآوردهاي 
آن به كشورمان براي تأمين نياز بيماران برگردانده شود. عبيدي گفت: 
در زمان حاضر پالسماي خون مردم استان بوشهر تنها در حد پالسما 
استفاده مي شود و از آن فرآورده و دارويي تهيه نمي شود. مديركل انتقال 
خون استان بوشهر ادامه داد: اين استان رتبه دوم اهداي مستمر خون را 
در كشور داراست. وي افزود: اهداي مستمر خون به گونه اي است كه هر 
فرد در يك سال دوبار خون اهدا كرده باشد و هم اينك بوشهر در شرايط 
مطلوبي براي اهدا بسر مي برد. مديركل انتقال خون استان بوشهر با اشاره 
به اينكه استان بوش��هر در رتبه پنجم اهداي خون كشور نيز قرار دارد، 
گفت: ميانگين اهداي خون در كشور ۲۷ اهداكننده در يك هزار نفر است 

اما در زمان حاضر استان بوشهر ۳1 در يك هزار نفر اهدا كننده دارد.

 اجراي ۷۰ برنامه قرآني 
همزمان با ماه رمضان در آذربايجان غربي     
مدي�ركل فرهنگ و ارش�اد اس�المي     آذربايجان غربي
آذربايجان غربي از اج�راي ۷0 برنامه 
قرآني همزمان با ماه رمضان در سطح استان آذربايجان غربي خبر داد. 
حجت االسالم ناصر خداياري در جلسه ش��وراي هماهنگي و گسترش 
فعاليت هاي قرآني استان با اشاره به برنامه هاي قرآني اين اداره كل در ماه 
مبارك رمضان گفت: محفل انس با قرآن، جمع خواني قرآن، مسابقات 
قرآني، نشست و همايش هاي قرآني از مهم ترين اين برنامه هاست. وي با 
بيان اينكه هم اكنون از ۳۵۰ مؤسسه قرآني در استان 1۷۰ مؤسسه زير 
نظر اين اداره كل فعاليت مي كنند اضافه كرد: از 1۷۰ مؤسسه قرآني تنها 
۶۰ مؤسسه قرآني در استان فعال است. حجت االسالم خداياري با تأكيد 
بر اينكه در كل كشور بايد 1۰ ميليون حافظ تربيت شود كه از اين تعداد 
چهار درصد سهم آذربايجان غربي است ادامه داد: از ۴۰۰ هزار حافظ قرآن 
نيز 1۰۰ هزار نفر به عهده اروميه و ۳۰۰ هزار نفر به عهده شهرستان هاست 
كه امسال تالش مي ش��ود در زمينه تربيت حافظ قرآن تالش بيشتري 
ش��ود. مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المي آذربايجان غربي با تأكيد بر 
اينكه الزمه رسيدن به هدف گسترش و فعاليت هاي قرآني بايد به وضع 
اقتصادي مناسب برسيم گفت: بايد خروجي نشست ها مهم باشد تا بدانيم 
چه كارهايي مي خواهيم انجام دهيم. رئيس گروه قرآن و عترت اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان غربي، نيز در اين نشست به فعاليت هاي 
قرآني اين اداره كل اشاره كرد و افزود: ۷۰ برنامه طي ماه مبارك رمضان در 
استان با اعتبار 1۲۶ ميليون تومان پيش بيني شده است. بحرعلي محمودي 
ادامه داد: سال گذشته نه تنها در رابطه با فعاليت هاي قرآني، بلكه در حوزه 
هنر نيز ورود كرديم كه يكي از برنامه هاي اصلي جشنواره آيات بود كه بيش 
از 1۰۰۰ اثر به اين جشنواره ارسال شد. وي با اشاره به برگزاري نخستين 
جشنواره ايده پردازي نماز و امر به معروف و نهي از منكر در استان گفت: 
هدف از برگزاري اين جشنواره اين بوده تا ايده هاي جديدي در رابطه با نماز 
و امر به معروف و نهي از منكر دريافت كنيم كه اين جشنواره نيز شهريور ماه 

سال جاري در اروميه برگزار خواهد شد. 

اجراي ۳۰ طرح عمراني در استان مركزي    
رئيس س�ازمان برنامه  و بودجه استان     مركزي
مرك�زي از هدف گذاري ب�راي اجراي 
۳0طرح، مهم عمراني و سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد مقاومتي در 

استان مركزي خبر داد. 
رقيه يادگاري با اشاره به اينكه اين طرح ها به منظور تحقق سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي با مش��اركت بخش خصوصي هدف گذاري شده است، 
گفت: سال گذشته نيز به منظور تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در 
سطح روستاهاي استان، براي ۶۴ روستا مطالعات اقتصادي و اشتغالزايي 
انجام و از هر شهرستان يك دهس��تان انتخاب و براي آن دهستان طرح 
اشتغالزايي انجام شد. اين مقام مسئول افزود: عالوه بر اين ۶۴ روستا، طرح 
اشتغالزايي ۳۲۰ روستاي ديگر هم به مناقصه گذاشته شد و به اين ترتيب 
تا آينده اي نه چندان دور براي اكثر روستاهاي بزرگ طرح اشتغالزايي تهيه 
خواهد شد. رئيس سازمان برنامه  و بودجه استان مركزي با بيان اينكه طرح 
اشتغال روستايي راهنمايي است براي كساني كه مي خواهند در روستاها 
سرمايه گذاري كنند گفت: پارسال حدود ۲۴ نشست اقتصاد مقاومتي در 
شهرستان ها انجام شد و مديران كل موانع و مشكالت فعاالن اقتصادي را 

شنيدند و براي اجرايي شدن مصوبات تصميم گيري كردند.

 حضور آستان قدس با 24۰۰ عنوان كتاب
 در  نمايشگاه كتاب تهران  

مديرعامل به نش�ر از حضور متمركز     خراسان رضوي
آستان قدس رضوي در سي و دومين 
دوره نمايشگاه بين المللي كتاب تهران خبر داد و گفت: در اين دوره 
از نمايشگاه 2400 عنوان كتاب از به نشر و ساير مؤسسات آستان 

قدس رضوي عرضه مي شود. 
حسين سعيدي با بيان اينكه نمايشگاه كتاب تهران بعد از نمايشگاه كلكته و 
قاهره جزو سه نمايشگاه برگزيده بين المللي است، افزود: نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران مهم ترين رويداد فرهنگي كشور است، آستان قدس رضوي هر 
ساله در اين نمايش��گاه حضور پيدا مي كند و امسال نيز همانند  سال هاي 
گذشته به منظور هم افزايي بيشتر و كاهش هزينه ها در بزرگ ترين رويداد 
فرهنگي كشور حضوري متمركز با محوريت به نشر خواهد داشت.  وي با 
اشاره به ارائه ۲ هزار و ۴۰۰ عنوان كتاب از جديدترين آثار و توليدات به نشر 
و ساير مؤسسات فرهنگي آس��تان قدس رضوي در نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران عنوان كرد: در اين نمايشگاه ۶۷۰ عنوان كتاب از جديدترين 
آثار و توليدات به نشر، بنياد پژوهش هاي اسالمي، معاونت تبليغات اسالمي، 
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد، بنياد فرهنگي رضوي، دانشگاه 
علوم اسالمي رضوي، دانشگاه امام رضا)ع(، مؤسسه جوانان و ساير توليدات 
بخش هاي مختلف آستان قدس رضوي در فضايي حدود ۳۰۰ متر مربع 
در چهار غرفه عمومي، كودك و نوجوان، دانشگاهي، بين الملل و عربي به 
مخاطبان ارائه خواهد شد كه مديريت غرفه كودك و نوجوان برعهده به نشر 
است و مديريت غرفه دانش��گاهي برعهده دانشگاه علوم اسالمي رضوي و 
دانشگاه امام رضا)ع( است و غرفه بين الملل و عربي توسط بنياد پژوهش هاي 
آستان قدس رضوي اداره مي شود.  مديرعامل به نشر انتشارات آستان قدس 
رضوي با اشاره به اينكه سي  و  دومين نمايشگاه بين  المللي كتاب تهران تا 1۴ 
ارديبهشت 1۳۹۸ در مصالي بزرگ امام خميني)ره( برگزار مي شود، افزود: 
ارتباط و همفكري با نخبگان و فعاالن فرهنگي، ارتباط با پديد آورندگان و 
هنرمندان توليد آثار مكتوب، ارتباط تجاري با ناشران فعال كشور، اجراي 
فعاليت هاي فرهنگي و نشست هاي مختلف، فروش كتاب هاي توليد شده 
آس��تان قدس رضوي و تبليغ و برندس��ازي فعاليت هاي فرهنگي آستان 
قدس رضوي از مهم ترين اهداف آس��تان قدس رضوي از حضور در سي و 
دومين نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران است.  سعيدي تصريح كرد: ما 
براساس اهداف تعيين شده در چهار محور اجرايي، فرهنگي، تجاري اطالع 
رس��اني و تبليغات، برنامه هايي را اجرا خواهيم كرد كه در حوزه فرهنگي 
مهم ترين رويكرد ما اين است كه بتوانيم انتشارات آستان قدس رضوي را به 
عنوان ناشر برگزيده كتاب هاي ديني معرفي كنيم.  وي ادامه داد: در سي و 
دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران مس��ئوليت خريد منابع جديد 
مورد نياز سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي و 
۴۳ كتابخانه هاي وابسته از نمايشگاه كتاب تهران نيز برعهده به نشر است، 
از آن جايي كه تصويرگري آثار كودك و نوجوان مهم ترين دغدغه ناشران 
است امسال اولين نشست تخصصي تصويرگري كتاب هاي ديني توسط به 
نشر برگزار مي شود كه برگزاري اين نشست به توليدكنندگان آثار ديني در 
تصويرگري كتاب كمك خواهد كرد.  سعيدي افزود: در اين نمايشگاه جلد 
دوم »دايره المعارف آستان قدس رضوي«، »احاديث كاشي هاي زرفام«، 
»صعود چهل ساله«، »پاكان و الماس« نيز رونمايي خواهد شد.  مديرعامل 
به نشر افزود: امس��ال حدود ۲۰۰ اثر جديد در نمايشگاه بين المللي كتاب 
تهران از مؤسسه به نشر در بخش هاي عمومي، كتاب شعر بزرگسال، بخش 

متون ديني، كودك و نوجوان و رمان عرضه خواهد شد. 

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

 گيالن از تناقضات بين آب و كشاورزي 
ضربه مي خورد

اس�تان گيالن با دارابودن 0/۹ درصد اراضي زير كش�ت كش�ور از 
قطب هاي مهم كشاورزي ايران به ش�مار مي آيد و نقش مهمي در 
پويايي اقتصادي دارد. به همين دليل به نظر مي رسد كه براي تحقق 
اقتصاد مقاومتي مديري�ت امور مهم و زيربنايي كش�اورزي مانند 
افزايش بهره وري در منابع خدادادي منطقه، مكانيزاسيون كشاورزي 
و صنايع جانبي و تبديلي، س�اماندهي بازار توليدات كشاورزي و 
سيستم انتقال اطالعات و دانش فني نيازمند تغيير و تحول سازماني 
و چابك سازي بخش كشاورزي است. به عبارت ديگر، رويكردها و 
راه حل هاي گذشته در بخش كش�اورزي گيالن از پتانسيل كافي 
براي رويارويي با چالش هاي سازماني و محيط بروني برخوردار نبوده 
و بهتر اس�ت كه با رويكردها و ديدگاه هاي جديد جايگزين شوند. 

    
با گذري به سرسبزترين استان ايران و با مروري بر اقدامات صورت گرفته 
مي توان به اين نتيجه رسيد كه تناقضات زيادي بين بخش آب و كشاورزي 
گيالن وجود دارد. بر همين اساس وزارت جهاد كشاورزي در استان هاي 
پرباراني مانند گيالن كه بيش از ۸۰۰ ميلي متر بارندگي دارند و به لحاظ 

محصول و ارزش افزوده توليدشده، عملكرد قابل قبولي نداشته است. 
   كشاورزي گيالن نيازمند بازنگري كلي 

تمام كارشناس��ان متفق القول بر اي��ن باورند كه گي��الن نيازمند يك 
كشاورزي تجاري اس��ت. زيرا در اين اس��تان محصوالت استراتژيك و 
مزيت دار مانند برنج، زيتون و فندق وجود دارن��د كه همين امر نياز به 
كشاورزي تجاري را در اين زمينه ها تقويت مي كند.  حال اين باور وجود 
دارد كه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، كشاورزي تجاري از طريق 
هدف گذاري و برنامه ريزي براي كاهش فاصله قيمت از مزرعه تا سفره، 
به صورت بهبود وضعيت زيرساخت ها، كوتاه كردن دست سودجويان و 
دالالن از بازار محصوالتي نظير زيتون، فندق و بادام زميني، كارآمدسازي 
سيستم تعاوني مصرف و توزيع توليدات كشاورزي، كاهش هزينه هاي 
مبادله از طريق كم كردن فاصله توليدكننده تا بازار فروش و پايين آوردن 
فقر در جوامع روستايي دست يافتني اس��ت.  با اين تفاسير بايد گفت 
رشد و توسعه بخش كشاورزي گيالن و در بعدي گسترده تر، كشاورزي 
كل كشور بدون ارزش گذاري حمايتي و واقعي از كشاورزي امكانپذير 
نيست. به همين خاطر كشاورزي در گيالن به عنوان يك بخش پايه اي و 
بنيادي مطرح است، پس حمايت از بخش كشاورزي اين استان و تثبيت 
درآمد كشاورزان از جمله دغدغه هاي مديران خصوصاً مسئوالن بخش 
كشاورزي بايد باش��د.  با اين وجود در كمال تأسف بايد گفت كه همه 
واحدهاي بخش كشاورزي گيالن مشكالت مخصوص خود را دارند. اما 
اين مشكالت نبايستي باعث ضعف عملكرد اين بخش نسبت به گذشته 
ش��ود. زيرا، هدف نهايي از اجراي اقتصاد مقاومتي رضايت مندي مقام 

معظم رهبري از عملكرد استان ها در اين عرصه است. 
   صندوق حمايت، مصداق اقتصاد مقاومتي

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي يكي از مصاديق 
اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي است. سازماندهي كشاورزي در صنوف 
مختلف مي تواند كش��اورزان خرده مالك را براي حضور قدرتمندانه در 
عرصه رقابتي آماده كند. در همين رابطه تشكيل و راه اندازي صندوق هاي 
شهرس��تاني از برنامه هايي اس��ت كه مي تواند به رونق توليد و افزايش 
سياست گذاري در بخش زراعت و باغباني منجر شود.  وقتي توليد كنندگان 
سرمايه هاي محدودي براي عرضه توليدات خود در بازار در اختيار دارند بنابر 
اين تنها مي توانند در مقياس هاي كوچك به فعاليت خود در بازار توليدات 
كشاورزي ادامه دهند. زيرا اعتقاد بر اين است كه، يكي از چالش هاي عمده 
بخش كشاورزي استان، جهت دهي كشاورزي به سمت توليد براي بازار يا 
فروش است.  در حالي كه كمبود نيروي انساني متخصص در عرصه عمليات 
و مزرعه و كندي فرآيند گردش اطالعات و دانش بومي بين توليد كنندگان 
و مراكز و مؤسسات پژوهشي استان بسيار محسوس است، بايد براي به 
نتيجه رسيدن و شكوفايي كشاورزي در كل كشور و به صورت خاص در 
گيالن بايد سياست ها و راهبردهاي كاربردي و توسعه اي پژوهش در مراكز 
و مؤسسات تحقيقاتي استاني و ملي در چارچوب راهبردها و سياست هاي 
بخش كشاورزي و منابع طبيعي منطقه باشد. همچنين مكانيسمي براي 

نظارت بر حسن اجراي آنها وجود داشته باشد.

رضا نقيلو– كارشناس كشاورزي


