
بعد از جنگل خواري، 

مريم احمدي
   گزارش2

و  زمين خ�واري 
كوه خ�واري حاال 
پديده دست درازي به حريم دريا قدعلم كرده تا 
آخرين ضربه را به حيات رو به زوال منابع طبيعي 
و ثروت هاي خدادادي خطه ش�مال كشور وارد 
كند! در س�ايه نب�ود برنامه جام�ع حفاظت از 
س�رمايه هاي طبيع�ي و البت�ه بي توجه�ي به 
راهكاري مؤثر مقابله با خشكسالي، چندي است 
پديده درياخواري گريبان تنه�ا خليج ايراني 
دري�اي خ�زر را گرفته و م�رگ آن را س�رعت 
بخشيده است. با پسروي متر به متر آب درياي 
خزر، حريم خليج گرگان مورد تعرض ساكنان 
حاشيه خليج قرار گرفته و هزاران متر از محدوده 
خليج به حريم ش�خصي تبديل ش�ده اس�ت! 

    
اواس��ط س��ال 94 اولين بار گزارش هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست استان گلستان از كاهش 
س��طح آب درياي خزر و تهديده��اي پيش روي 
محيط  زيست و توسعه استان پرده برداشت. به دليل 
حيات به هم پيوسته خزر و خليج گرگان، پسروي 
سريع چند كيلومتري آب دريا در كنار افزايش دما 
و تبخير باال و همچنين كاهش بارندگي در خطه 
شمال كشور احتمال گرفتار شدن خليج گرگان 
به سرنوشت درياچه اروميه و قطع شدن ارتباط اين 
خليج مهم با بدنه اصلي درياي خزر را هشدار مي داد. 
وضعيتي كه سبب شد مسئوالن استان گلستان از 
جمله مديركل وقت مديريت بحران استان آن را 
فرامنطقه اي و بين المللي اعالم كرده و دستور انجام 
مطالعات جامع و تنظيم پروتكل بين كشورهاي 

حاشيه درياي خزر را صادر كنند!
اما متأسفانه اين اقدامات هرگز رنگ عمل به خود 

نديد و حاال با پسروي متر به متر آب درياي خزر، 
فنس ها و ابزار تعيين حريم شخصي، هزاران متر از 
حريم خليج را اشغال كرده است؛ وضعيتي كه در 
صورت تداوم طي دو سه سال آتي چيزي از محدوده 

خليج حتي براي احياي آن باقي نمي گذارد!
هرچند پسروي آب خليج از سال ها پيش شروع 
شده، اما از دو سه س��ال اخير اين پسروي كاماًل 
محسوس و به س��رعت در حال پيشروي است. 
پسروي و كاهش عمق آب خليج به حدي است 
كه اكنون تا يك كيلومتر را با ماش��ين مي توان 
به داخل دريا وارد شد. به عقيده متخصصان در 
صورت ادامه اين روند خليج گرگان تا 10 س��ال 
ديگر به طور كامل خشك خواهد شد و در حريم 
اين خليج همچون دامنه كوه ها و جنگل ها سنگ 

و آجر قد علم مي كند!

   نقش استراتژيك خليج گرگان 
 اين در حالي اس��ت كه خليج گ��رگان به عنوان 
تنها خليج درياي خزر در مرزهاي سياسي ايران 
از جهات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... نقش 
اس��تراتژيك براي كشور داش��ته و نابودي آن در 
سطح ملي و بين المللي لطمات جبران ناپذيري به 
كشور وارد مي كند. از ديرباز خليج گرگان به عنوان 
يكي از پايه هاي اقتصاد كشور در شيالت و به ويژه 
صيد ماهيان خاوياري به شمار مي رود و با خشكي 
آن اقتصاد خطه شمال و صنعت شيالت با چالش 
جدي روبه رو مي شود.  با پسروي آب درياي خزر و 
در پي آن خشك شدن خليج گرگان، حيات نواحي 
اطراف آن از جمله ش��به جزيره ميانكاله )پناهگاه 
حيات وحش( و تاالب بين المللي گميشان نيز با 
خطر جدي روبه رو خواهد ش��د. ضمن اينكه اين 

خليج زيس��تگاه و محل تخمك گذاري بسياري 
از گونه هاي بوم��ي درياي خ��زر ازجمله ماهيان 
خاوياري اس��ت كه ارزش اقتصادي زيادي براي 
ايران دارند. آرام بودن آب خليج نيز شرايط مناسبي 
براي آن به عن��وان يك تفريح��گاه دريايي ايجاد 
كرده است. از اين رو اين خليج به لحاظ اقتصادي، 
تجاري، زيست محيطي و تفريحي ارزشمند است. 
اين روزها در ميان سكوت مسئوالن و جلساتي كه 
هرازگاهي به منظور احياي خليج مي گذارند، خليج 
گرگان بيشتر از قبل آب مي رود و هر روز خشك تر 
و تشنه تر از گذشته مي شود. وضعيتي كه در صورت 
تداوم مي تواند وقوع پديده اي به نام ريزگردها يا گرد 
و غبارهاي محلي و در پي آن مهاجرت ساكنان اين 

منطقه را رقم بزند. 
  راهكارهايي كه عملي نشد

اگرچه از سال 92 بارها در خصوص وضعيت خليج 
گرگان هشدار داده شده و حتي راهكارهايي براي 
پيشگيري و مقابله با خشكي آن مطرح شده اما تا به 
امروز هيچ كدام به مرحله عمل نرسيده است. سال 
گذشته نوبخت، رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
در سفر به استان گلستان از اختصاص 5 ميليارد 
تومان براي نجات خليج گرگان خبر داد اما بنا به 
گفته مسئوالن استاندار تا به امروز ريالي از اين مبلغ 
پرداخت نشده است. بحث اليروبي كانال چپاقلي، 
اليروبي و بازگشايي كانال خزيني و احداث جتي 
س��نگي، خاكبرداري در غرب خليج و اليروبي و 
بهسازي كانال آش��وراده به عنوان حدود ارتباطي 
خليج گرگان با درياي خزر ني��ز همچون راهكار 
انجام مطالعات جام��ع در اين خصوص همچنان 
معلق مانده است. با اين تفاسير دور از ذهن نيست 
كه تا چند سال آينده شاهد ساخت و ساز در حريم 

درياي خزر و بستر خليج گرگان باشيم.

    آذربايجان شرقي: شهردار تبريز گفت: محور اصلي بودجه سال 9۷، 
ايجاد شفافيت و توزيع متوازن است و سعي شده تا مناطق كم برخوردار، با 
پيش بيني راهكارهاي اصولي، ارتقاء يابند.  ايرج شهين باهر اظهار داشت: 
اليحه بودجه 2 هزار و ۶۳0 ميليارد توماني س��ال 9۷ شهرداري تبريز، در 
جلسه اخير شوراي اسالمي شهر، 140 ميليارد تومان افزايش يافت و نهايتاً 
كليات آن، با مبلغ 2 هزار و ۷۷0 ميليارد تومان به تصويب شوراي محترم 
رسيد. وي ادامه داد: 40 درصد از اين بودجه، به صورت جاري و 52 درصد نيز 
مربوط به عمران و ۸ درصد )يعني حدود 400 ميليارد تومان( مربوط به بدهي  

سال هاي گذشته است كه براي پرداخت در سال آينده، لحاظ شده است. 
   چهارمحال و بختياري: مسئول روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري چهارمحال و بختياري گفت: زمان برگزاري همايش ملي كرفس 
كوهي )كلوس( به دوم ارديبهشت سال آينده موكول شد. هومان خاكپور 
افزود: در اين همايش بيش از ۷0 مقاله با موضوع راهكارهاي حفاظت از 
اين گونه گياهي كه توسط پژوهشگران سراسر كشور در دو دهه اخير تدوين 
و جمع آوري شده است، ارائه و سه مقاله برتر معرفي و تجليل مي شود. وي 
با بيان اينكه كلوس در معرض خطر انقراض قرار دارد، حفاظت از اين گونه 
و حساس سازي جامعه در خصوص انقراض و نابودي آن و استفاده و تبادل 
تجربيات پژوهشگران اين حوزه از اهداف برگزاري اين همايش ملي است. 
   هرمزگان: فرمانده مرزباني اس��تان هرم��زگان گفت: در تعطيالت 
نوروزي امسال 4 هزار نفر نيروي مرزباني با استفاده از 150شناور، امنيت 
دريايي و ساحلي مسافران استان را تأمين مي كنند.  سرهنگ علي اصغر 
خرم روي افزود: در طرح نوروزي 9۷، مرزباني با 25 ايس��تگاه خدماتي و 
سالمت، در اسكله ها و نوار ساحلي حضور خواهند داشت. وي ادامه داد: 
جلوگيري از تردد ش��ناورهاي تفريحي و مسافري غيرمجاز، استقرار در 
اماكن ورزشي و تفريحات دريايي از جمله مراكزي كه جت اسكي اجاره 
مي دهند و ساماندهي موتورهاي چهارچرخ ساحلي و جلوگيري از ورود 
خودرو به ساحل و رفتارهاي خطرناك ترافيكي در اين محدوده ها از ديگر 

برنامه هاي طرح ويژه نوروزي مرزباني است. 
   خراسان رضوي: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي گفت: 
250 زوج نيازمند توسط آستان قدس رضوي به مشهد مقدس مشرف و از 
اين آستان نوراني كمك هزينه خريد جهيزيه دريافت مي كنند. مصطفي 
خاكسار قهرودي با بيان اينكه اين زوج هاي جوان در قالب طرح »مهمان 
بهشت« و با مساعدت آستان قدس رضوي به مشهد مقدس مشرف شدند، 
خاطرنش��ان كرد: اين 500 تازه عروس و داماد مناطق محروم اس��تان 
خراسان رضوي، در مدت اقامت سه روزه خود در مشهد در زائر شهر مستقر 

هستند و كمك هزينه خريد جهيزيه را دريافت خواهند كرد.

روستاييان استان هاي مختلف كشور نقش مهمي 
در زمينه توليدات انواع محصوالت كش��اورزي و 
دامي و صنايع دس��تي دارند كه هريك از آنها به 
تنهايي مي تواند از ارزش بااليي برخوردار باش��د، 
لذا اين مهم مي طلبد تا در زمينه رفع نيازهايشان 
از حمايت همه جانبه برخوردار باش��ند.  آمارهاي 
جهاد كشاورزي در س��ال گذشته نشان مي دهد، 
ارزآوري صادرات محصوالت كشاورزي در سال95، 
5ميليارد و ۶۸۶ ميليارد دالر بوده است كه از اين 
ميزان بيش از 5 ميليون و ۸12 هزار تن محصوالت 
كشاورزي صادر شده كه نسبت به سال قبل از آن 
به لحاظ وزني 21/۷۷ درصد و از نظر ارزشي۳/۶1 
درصد افزايش نشان مي دهد.  اين در حالي است 
كه سهم صادرات بخش كشاورزي از كل صادرات 
غيرنفتي به لح��اظ وزني 4/4۸ درص��د و از نظر 

ارزشي 12/9۷درصد است. 
   بي توجهي به حل مشكالت علل مهاجرت 
در حالي كه توليدات مواد غذايي روس��تاييان از 
ارزش بااليي برخ��وردار بوده و نق��ش مهمي در 
نداشتن وابستگي به واردات مواد اوليه دارد، با اين 
وجود برخي مشكالت در كنار واردات مواد غذايي 
ارزان قيمت س��بب شده تا كش��اورزان در زمينه 
توليدات خود با مشكالت زيادي مواجه شوند كه 
به عنوان نمونه مي توان از گران��ي توليدات مواد 
غذايي و ارزان فروشي ياد كرد؛ موضوعي كه در كنار 
خشكسالي و كمبود منابع آبي سبب شده تا بيشتر 
روس��تاييان به فكر مهاجرت از روستاها بيفتند.  
اين در حالي اس��ت كه اين مهم وقتي در مناطق 
مرزي اتف��اق مي افتد موض��وع را حادتر مي كند؛ 
چراكه مردم اين مناطق عالوه بر نقش مهمشان در 

توليدات مواد غذايي در زمينه حفاظت از مرزها نيز 
ايفاي نقش مي كنند. 

به گفته برخي از نمايندگان مجلس در حال حاضر 
مشكالت خشكسالي و بي توجهي به حل مشكالت 
روستاهاي مرزي س��بب ش��ده تا 2۶0 كيلومتر 
منطقه مرزي كشورمان با افغانستان خالي از سكنه 
شود. اين در حالي است كه  برخي منابع رسمي اين 
رقم را بيش��تر و فراگيرتر از مرزهاي شرقي كشور 
گزارش مي كنند، ك��ه در اين مي��ان مي توان به 
استان خراسان جنوبي اشاره كرد.  مديركل كميته 
امداد استان خراسان جنوبي با اشاره به مهاجرت 
4۷ درصد سكنه روستاهاي خراسان جنوبي از 19 
سال پيش تاكنون مي گويد: »بروز خشكسالي در 
اين منطقه از 1۸ س��ال پيش تا كنون باعث ش��د 
زيرساخت هاي كشاورزي و دامداري از بين برود به 

طوري كه ۳ هزار و ۷00 روستاي موجود در استان 
خراسان جنوبي طي 19 سال گذشته به هزار و ۸50 
روستا كاهش يافته اس��ت و به عبارتي 4۷ درصد 

روستاهاي اين استان خالي از سكنه شده اند.«
رضا سلم آبادي مي افزايد: »استان خراسان جنوبي 
يكي از ش��رقي ترين استان هاي كش��ور است كه 
با چهار شهرستان سربيش��ه، درميان، نهبندان و 
زيركوه با افغانستان مرز مشترك دارد كه درحال 
حاضر خشكسالي سبب شده بيشتر اين روستاها 
خالي از سكنه شوند.« پس از خراسان جنوبي نوبت 
به استان ايالم مي رس��د كه رتبه بعدي مهاجرت 
روس��تاييان را به خود اختصاص داده اس��ت.  در 
حالي كه تا چند دهه قبل كشاورزان ايالمي نقش 
مهمي در زمينه توليدات محصوالت كش��اورزي 
داشتند، اما بروز مش��كالت ريز و درشت از قبيل 
خشكسالي، نبود توليدات گذشته، بي توجهي به 
توسعه روس��تاها، نبود آب آشاميدني سالم، نبود 
آب براي كش��اورزي،  حمايت نش��دن  طرح هاي 
روستايي و... سبب شد تا مهاجرت از روستاهاي 
ايالم ش��دت بگيرد و آمار را به ح��دود 45 درصد 
برساند؛ اين درحالي است كه اين موضوع از مناطق 

مرزي مشكالت را دوچندان مي كند. 
يكي از كارشناسان اقتصاد روستايي ايالم در اين 
رابطه مي گويد: »تقريباً همه روستاهاي ايالم داراي 
ظرفيت دامداري و كشاورزي هستند ولي بيشتر 
آنها به شكل سنتي انجام مي شود و اقدامات مهمي 
براي ايجاد طرح هاي صنعتي در اين زمينه ها اجرا 
نشده است.« عليرضا رضايي مي افزايد: »نبود درآمد 
ثابت ازجمله مشكالتي اس��ت كه به شدت مردم 
روستاهاي ايالم را دچار مشكل كرده و آنها را رنج 
مي دهد.« وي ادامه مي دهد: »اين درحالي است كه 
وقتي مردم درآمد داشته باشند و خدمات دريافت 
كنند دست به مهاجرت نمي زنند.« به گفته وي در 
حالي كه گوشت قرمز، شير، عس��ل و... با بهترين 
كيفيت در مناطق روستايي ايالم توليد مي شود، اما 
نبود حمايت هاي الزم و سرمايه گذاري در اين زمينه 

توليد كنندگان را دچار مشكل كرده است.«
   اختصاصتسهيالت 8 ميلياردي

از آنجايي كه ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت 
از روس��تاها خصوصاً در مناطق مرزي از اهميت 
دوچنداني برخوردار است لذا اين مهم موجب شد تا 
۸ ميليارد تومان تسهيالت به اين موضوع اختصاص 
پيدا كند.  معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 
كشور در اين خصوص مي گويد: »اين تسهيالت تا 
سقف ۸ ميليارد تومان و با كارمزد 4 درصد در اختيار 
روستاييان و عشاير مناطق مرزي قرار مي گيرد.« 
ابوالفضل رضوي مي افزايد: »اين تسهيالت با هدف 
توسعه اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري 
و با اولويت مرزي اس��ت و افرادي ك��ه پروژه هاي 
مشاركتي داشته باش��ند يا محصول نهايي پروژه 
 آنها صادراتي باشد يا در جهت توليد از آب كمتري 
استفاده كنند در اولويت قرار مي گيرند.« وي ادامه 
مي دهد: »مدت بازپرداخت اين وام سه سال است و 
شش سال نيز بازپرداخت آن طول مي كشد كه در 
مجموع اين وام 9 س��ال در اختيار وام گيرنده قرار 
مي گيرد كه مي تواند در توسعه پايدار اشتغال نقش 

بسزايي داشته باشد.«
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 توسعه روستاهاي مرزي 
با تسهيالت 8 ميلياردي

 طي سال هاي اخير بي توجهي به حل مشكالت روستاهاي مناطق مرزي سبب شده تا 
تنها در خراسان جنوبي 1850 روستا خالي از سكنه شود

تنها خليج ايراني درياي خزر هم خورده شد!
با پسروي آب درياي خزر، حريم خليج گرگان نيز مورد تهديد متجاوزان قرار گرفت

 اعزام 8 هزار زائر از استان مركزي 
به مناطق عملياتي جنوب        

  مركزي در بخش راهيان نور عمومي 8 هزار نفر 
از استان مركزي از تاريخ 25 اسفندماه 
96 تا 13 فروردي�ن 97 به مناط�ق عملياتي اعزام خواهند ش�د. 
سرهنگ پاسدار محسن گلشن زاده جانشين فرمانده سپاه روح اهلل استان 
مركزي با اش��اره به مراحل اعزام زائران راهيان نور گفت: در طول يك 
سال با عناوين متعدد اعزام كاروان هاي راهيان نور را به مناطق جنوب 
خواهيم داشت.  وي افزود: اولين دوره اعزام هاي راهيان نور از تاريخ ۳0 
فروردين تا ۳0 شهريورماه به مناطق عملياتي غرب اعزام مي شوند كه 
امسال با توجه به اعتبارات موجود از اس��تان مركزي ۳ هزار نفر در اين 
بخش اعزام داش��تيم.  جانشين فرمانده س��پاه روح اهلل استان مركزي 
تصريح كرد: اعزام راهيان نور دانش آموزي كش��ور كه دومين مرحله از 
اعزام هاي راهيان نور اس��ت از 15 مهرماه آغاز مي شود و در اين مرحله 
۸ هزار نفر از استان مركزي به مناطق عملياتي اعزام شده اند.  سرهنگ 
پاسدار گلشن زاده با بيان اينكه اين مرحله از اعزام ها تا نيمه اسفندماه 
ادامه دارد، گفت: سومين مرحله اعزام راهيان نور شامل اعزام راهيان نور 
دانشجويي مي شود كه از 1۷ اسفندماه آغاز و تا 25  ادامه خواهد داشت 
كه در اين مقطع زماني يك هزار و 500 دانش��جو را به مناطق عملياتي 
اعزام مي كنيم. تاكنون دو مرحله اعزام ها انجام شده و تا 25 اسفند ماه دو 

مرحله ديگر اعزام كاروان راهيان نور دانشجويي را خواهيم داشت. 

كمبود وسيله نقليه مهم ترين چالش 
ورزشكاران جانباز و معلول البرز

رئيس هيئ�ت ورزش ه�اي جانبازان و    البرز
معلوالن اس�تان البرز كمبود وس�يله 
نقليه را مهم ترين چالش حال حاضر ورزشكاران جانباز و معلول در 

سطح استان عنوان كرد. 
سعيد براتي گفت: ورزشكاران جانباز و معلول با مشكل اياب وذهاب مواجه 
هستند و فراهم شدن سه تا چهار خودروي ون مي تواند اين مشكل را تا 
حد زيادي رفع كند.  وي تصريح كرد: ورزشكاران جانباز و معلول عالوه 
بر كمبود وسايل نقليه با كمبود س��الن نيز مواجه هستند كه اميدواريم 
همكاري ه��اي الزم جهت رفع اين مش��كالت صورت بگي��رد.  رئيس 
هيئت جانبازان و معلوالن استان البرز با اشاره به عملكرد رضايت بخش 
ورزشكاران جانباز و معلول در سال جاري گفت: سال خوبي براي جانبازان 
و معلوالن سپري شد چرا كه در سطح ملي و بين المللي مدال هاي بسياري 
را كسب كرده اند. موفقيت ورزشكاران ما كسب عنوان قهرماني ليگ دسته 
اول واليبال نشسته آقايان كشور در حضور 25 تيم بود كه بدون باخت و به 
شكلي مقتدرانه حاصل شد.  براتي ادامه داد: ورزشكاران جانباز و معلول 
در سطح استان البرز در سال جاري موفق به كسب نمره قبولي شده اند 
چرا كه با توجه به شرايط دشوار موجود همواره مسير پيشرفت را در پيش 

گرفته اند و به موفقيت هاي بسياري دست يافته اند.

نهمين مركز خالق صنايع دستي در گلستان 
افتتاح شد       

نهمين مركز خالق صنايع دستي استان     گلستان
و نخس�تين مركز تخصصي نس�اجي 
سنتي در گرگان با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني افتتاح شد. 
در اين مراس��م مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
استان گلستان يكي از راه هاي صيانت از فرهنگ اصيل ايراني و اسالمي را 
بهره گيري از صنايع دستي و عناصر فرهنگي- بومي دانست و گفت: براي 
جلوگيري از فراموش نشدن فرهنگ و هويت و اثبات كجايي بودنمان به 
جهانيان مي توانيم از هنرهاي سنتي بهره ببريم.  ابراهيم كريمي افزود: 
راه اندازي اين مراكز باعث احياء صنايع دس��تي و هنرهاي س��نتي بوده 
و زمينه ساز فراهم ش��دن اش��تغال جوانان خواهد بود.  وي در خصوص 
راه اندازي مراكز تخصصي در اس��تان گفت: تمام تالش اين اداره كل اين 
است كه رشته هاي شاخص و بومي استان را با ايجاد مراكز تخصصي صنايع 
دستي در تمامي شهرستان هاي استان گلستان راه اندازي كند و به موضوع 
كيفيت و طراحي و در كنار آنها فروش محصوالت صنايع دستي پرداخته 
شود.  اين مسئول در ادامه با بيان اينكه نساجي سنتي و توليد آن در استان 
داراي سابقه اي ديرينه مي باشد گفت: با توجه به منابع تاريخي، در دوره 
حمله مغوالن و عهد صفويه، گرگان يكي از مناطق مهم توليد نس��اجي 
سنتي در رشته ابريشم ايران بوده است و سعي داريم از تلفيق هنرهاي 
ابريشم بافي، جاجيم بافي و نوار بافي با نساجي نوين بتوانيم كاربردي جديد 
در زندگي هاي امروزي ايجاد كنيم. به طور مثال در اين مركز با تلفيق شدن 
جاجيم بافي كه يكي از رشته هاي اصيل و بومي شهرستان گرگان و استان 
توسط هنرمندان پيشكسوت روستاي توريستي زيارت بافته مي شود با 
سوزن دوزي سعي شده از كاربرد زيرانداز خارج شود و كاربردهاي نويني را 
براي بهره برداري در زندگي هاي امروزي ايجاد كنند.  كريمي در ادامه اظهار 
كرد: مركز تخصصي نساجي در گرگان با اعتباري بالغ بر ۷00 ميليون ريال 
و اشتغالزايي براي 10 نفر و حضور هنرمندان پيشكسوت استان و پشتيباني 

فعاالن هنر نساجي در استان به بهره برداري رسيد. 

 فعاليت ۳۶ شركت دانش بنيان 
در استان زنجان  

رئيس پارك علم و فناوري استان زنجان      زنجان
از فعاليت 36 ش�ركت دانش بنيان در 

استان زنجان خبر داد. 
داود مراد خاني از فعاليت ۳۶ شركت دانش بنيان در استان زنجان خبر داد و 
افزود: تعداد شركت هاي دانش بنيان در استان نسبت به سال هاي گذشته 
۸0 درصد رش��د داشته است.  وي اظهار كرد: اس��تان زنجان دانشگاه هاي 
فوق العاده اي دارد كه بايد از ظرفيت اين دانشگاه ها براي توسعه همه جانبه 
استان استفاده شود. رئيس پارك علوم و فناوري استان زنجان گفت: اهميت 
علم براي مردم ايران هم مشخص شده و در اين ميان بايد براي توسعه علم 
بيشتر تالش و توجه كرد چرا كه توجه به علم و فناوري و توسعه شركت هاي 
دانش بنيان باعث توسعه اشتغال مي شود. مرادخاني تأكيد كرد: مراكز رشد و 
پارك هاي فناوري هم موجب رشد علم و فناوري مي شوند و استان زنجان جزو 
نخستين مراكز احداث پارك هاي علم و فناوري در سطح كشور بوده است. 

از آنجا كه روستاييان نقش مهمي در توليد مواد غذايي و به طور اخص 
امنيت غذايي كش�ور دارند لذا اين مهم ايجاب مي كند تا شرايط الزم 
براي حضور آنها در روس�تاها فراهم ش�ود.  در چند س�ال اخير وجود 
خشكسالي ها و مشكالت ريز و درشتي كه گريبانگير كشاورزان شده 
است ازجمله داليلي اس�ت كه سبب ش�ده آنها مجبور به مهاجرت از 
روس�تاها ش�وند؛ موضوعي كه ضمن به خطر انداختن امنيت غذايي، 

در مناطق مرزي ني�ز مي تواند معضل ايجاد كند؛ موضوعي كه س�بب 
ش�د تا براي جلوگيري از مهاجرت هاي بي روي�ه طرح هاي حمايتي از 
كشاورزان تهيه و اجرايي شود كه آخرين نمونه آن پرداخت تسهيالت 
روس�تايي اس�ت. اين مهم موجب ش�د تا روز گذش�ته معاون توسعه 
روستايي و مناطق محروم كش�ور از پرداخت وام با كارمزد 4 درصد به 
روستاييان و عشاير مناطق مرزي تا سقف 8 ميليارد تومان خبر دهد. 

ميترا شهبازي

محمدرضا سوري
   گزارش يك

مديركل بنياد ش�هيد و امور ايثارگران استان 
بوشهر خواستار رفع مشكالت اشتغال فرزندان 
شهدا در استان شد و ميزان باالي بيكاري در 
بوشهر را زيبنده پايتخت انرژي كشور ندانست. 
حجت االسالم ابراهيم تش��كري گفت: به استناد 
بندهاي قانوني و ماده 21 قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران مهم ترين مطالب��ه جامعه ايثارگري 

اجراي اين م��اده قانوني و برطرف كردن مش��كل 
اش��تغال فرزندان جامعه هدف اس��ت.  وي افزود: 
براساس اين ماده قانوني دس��تگاه هاي اجرايي در 
نيازمندي هاي اس��تخدامي خود اعم از قراردادي، 
رسمي، پيماني و ش��ركتي بايد 25درصد سهميه 
اس��تخدامي خود را به فرزندان جامعه هدف بنياد 
شهيد و امور ايثارگران اختصاص دهند.  مديركل 

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر يكي از 
چالش هاي جدي را بيكاري فرزندان شهدا عنوان 
كرد و افزود: استان بوشهر ظرفيت بااليي در زمينه 
اش��تغال دارد و بيكاري فرزندان ش��هدا در استان 
بوش��هر در كنار اي��ن ظرفيت ها زيبنده نيس��ت.  
تشكري با اشاره به اينكه هزار و ۶10 واحد مسكوني 
براي خانواده ش��هدا و ايثارگران ساخته مي شود، 

اضافه كرد: 259 قطعه زمين واگذار ش��ده و دنبال 
واگذاري زمين به ايثارگران در عالي شهر هستيم.  
وي از برگزاري 400 يادواره شهدا در استان بوشهر 
خبر داد و اف��زود: خدمات دهي به 2 ه��زار و ۷00 
دانش��جو، ديجيتالي كردن ۸0 هزار آثار ش��هدا و 
برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي بخشي ديگر از 

اقدامات انجام شده است.  

بيكاري فرزندان شهدا در بوشهر زيبنده پايتخت انرژي كشور نيست
   بوشهر

88498441سرويس  شهرستان

با كمك ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(
 مادر معلول اروميه اي و 2 فرزند مبتال 

به سندروم  داون خانه دار شدند   
در پ�ي  تخريب من�زل م�ادر معلول و     آذربايجان غربي
زمين گير اروميه اي كه داراي دو فرزند 
سندروم داون است و انعكاس گسترده  اين موضوع در رسانه ها كه 
باعث جريحه دار شدن احساسات پاك مردم نوع دوست كشورمان 
شده بود، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از طريق بنياد بركت 
در محله ايثار اروميه خانه اي تهيه كرده و تحويل اين خانواده داد. 
مديركل نمايندگي س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام)ره( در اس��تان 
آذربايجان غربي با اعالم اين خبر گفت: در پي دستور رئيس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره(، بنياد بركت سريعاً وارد عمل شد و از طريق نماينده 
ستاد در اس��تان آذربايجان غربي و با هماهنگي كامل با خانواده  رنج ديده 
اروميه اي كه در شرايط سخت مالي و معيشتي زندگي مي كنند، براي آنها 
منزل مناسبي تهيه كرد.  عزتي افزود: منزل تهيه شده، يك خانه  حياط دار 
100 متري با ۸0 متر زيربناست كه در همان محله ايثار اروميه به قيمت 105 
ميليون تومان خريداري شده است.  وي خاطرنشان كرد: خانه خريداري شده 
به رؤيت اين خانواده رسيده و به تملك آنان درآمده است.  به گفته  عزتي، 
خانواده مورد نظر تا پيش از اين در خانه اي كه بهزيس��تي براي آنها اجاره 
كرده بوده زندگي مي كرده اند و خانه  جديد به اين دليل در همان محله  ايثار 
خريداري شده كه تنها عضو سالم خانواده كه دختر متأهل آنهاست و در اين 

محله ساكن است، بتواند به امورات اين خانواده رسيدگي كند. 

آمار تلفات نخيالت در سيستان و بلوچستان 
باالست

 10  هزار نفر نخل در نبود 
تجهيزات  اطفاي حريق خاكستر شد

طبق بررسي كارشناسان، آمار تلفات نخيالت سيستان و بلوچستان 
بسيار زياد است، چرا كه در كنار معضالتي همچون خشكسالي و 
جوالن انواعي از آفات، حجم انبوهي از نخيالت اين اس�تان بر اثر 
آتش س�وزي هاي گاه و بيگاه تبديل به خاكس�تر مي شوند. گفته 
مي ش�ود تاكنون بيش از 10 ه�زار نفر نخل در اين اس�تان تنها در 
نبود تجهيزات اطف�اي حريق از بي�ن رفته اس�ت. نخل هايي كه 
اش�تغال و عمده غذاي م�ردم سيس�تان و بلوچس�تان را تأمين 
مي كنند و حاال در اثر كم كاري متوليان در حال نابودي هس�تند. 

    
سيستان و بلوچستان درحالي رتبه اول كش��ت خرما در كل كشور را به 
خود اختصاص داده است كه از حداقل تجهيزات ضروري براي نگهداري 
نخلستان هايش هم برخوردار نيس��ت. نه تكليف بيمه ها آنچنان روشن 
است و نه تجهيزاتي براي مواقع خاص همچون آتش سوزي هاي گسترده 
فراهم است. معضلي كه در سال گذشته بيش از 10 هزار نفر نخل را تبديل 
به خاكستر كرد. چراكه اين استان از وجود تجهيزات اوليه اطفاي حريق 
همچون ماشين آتش نشاني محروم بود. البته مشكل تنها به اينجا ختم 
نمي شود، چراكه ديو خشكسالي و آفات هم در اين منطقه جوالن مي دهند 
و متوليان برنامه اي براي آنها هم ندارند. اين نيز درحالي است كه عمده 
مواد غذايي سيستان و بلوچستاني ها از طريق محصول نخلستان ها يعني 
خرما تأمين مي شود. توليداتي كه عالوه بر تضمين اشتغال مردم، به دليل 

مرغوبيت بااليشان مي توانند فرصتي براي صادرات هم ايجاد كنند. 
   رتبه اول كشت خرما در كشور

سيستان و بلوچس��تان در حال حاضر رتبه دار در كشت و برداشت خرما 
است. در اين خصوص رئيس سازمان جهادكش��اورزي استان مي گويد: 
»سطح زيركشت باغات استان ۸0 هزار هكتار است كه از اين ميزان 54 
هزار هكتار آن به كشت خرما اختصاص دارد. همچنين از اين سطح نيز 44 
هزار هكتار آن بارور است.« رضا نجفي با اشاره به اينكه از نخلستان هاي 
بارور استان ساالنه بيش از 220 هزار تن محصول خرما برداشت مي شود، 
مي افزايد: »در راستاي توس��عه باغات خرما در استان در سال هاي اخير 
س��ازمان جهادكش��اورزي اقدام به حذف باغات قديم��ي و غيراصولي 
كرده و نيز كش��ت بافت تجاري و مرغوب و بازارپسند خرما را در اختيار 
كشاورزان قرار داده است.« با اين حال تمام اين اقدامات با توجه به وسعت 
و خطرهايي كه در كمين باغات استان است، كافي نيست. چراكه در كنار 
اصالح و توسعه باغات خرما، مسئوالن بايد به زيرساخت هاي ضروري براي 
مقابله با انواعي از حوادث را هم در ليست برنامه هايشان قرار دهند. حوادثي 

كه اشتغال و تأمين مواد غذايي مردم اين استان را به خطر مي اندازد. 
   معضل نبود تجهيزات اطفاي حريق 

همين چند وقت پيش بود كه باز هم باغي ديگر در اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان و در منطقه سراوان طعمه حريق شد. بخشدار جالق شهرستان 
سراوان با بيان اينكه از ابتداي سال تاكنون بيش از صد فقره آتش سوزي 
در دهستان هاي ناهوك و كله گان سراوان به وقوع پيوسته است، مي گويد: 
»عدم هرس درختان، عدم جمع آوري ضايعات در ميان نخلستان ها، نبود 
راه بين مزارع باعث اين آتش سوزي ها شده و آمار تلفات نخيالت، باغات 
و محصوالت زراعي را باال برده است.« عبدالحكيم شاهميري با اشاره به 
اينكه طي هفته گذشته بيش از دو فقره آتش  سوزي در باغات استان رخ 
داده است كه طي آنها بيش از 2 هزار نفر نخل از بين رفته است، مي افزايد: 
»بيش از 2 هزار نخل پاجوش، بارور و ۳50 درخت شامل انار، انجير، توت، 
هلو و زرد آلو طعمه حريق شده اس��ت، اين نيز در حالي است كه به رغم 
حجم باالي آتش سوزي ها در اين بخش، بخش جالق تنها دو ماشين آتش 
نشاني دارد و دهستان هاي ناهوك و كله گان نيز فاقد هرگونه تجهيزات 
آتش نشاني هستند.« با اينكه قرار است سه دستگاه خودرو آتش نشاني 
براي استان تهيه شود، اما همچنان كمبود تجهيزات اطفاي حريق در تمام 
بخش هاي استان به وضوح ديده مي شود. آن از هامون كه در سال جاري 
چندين هزار هكتارش را در نبود تجهيزات اطفاي حريق از دس��ت داد و 
اين هم از نخلستان هاي استان كه منبع تأمين درآمد و مواد غذايي مردم 
هستند و يكي پس از ديگري خاكستر مي شوند. حاال هم كه زمستان تمام 
شده و فصل گرم سال در حال رسيدن است، مسئوالن بايد تا دير نشده 

چاره اي براي رفع اين معضل بينديشند.


