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روزها  و در آستانه 
دوازدهم���ي�ن 
انتخابات رياست جمهوري، کانديداها به تدوين 
برنامه هايشان  در قالب مهم ترين مطالبات مردم 
مشغولند، ساکنان برخي نقاط کشور با معضلي 
دست و پنجه نرم مي کنند که چند سالي است راه 
نفسشان را بسته اس�ت. مشکلي که با توجه به 
قرار گرفتن ايران در کمربند گرد و غبار جهانی و 
انتشار ريزگردها از کانون های داخلی و خارجی، 
طي س�ال هاي اخي�ر ب�ه يک�ي از بزرگ ترين 
دغدغه هاي زيست محيطي کشور تبديل شده و 
خسارات جاني و مالي بسياري را به مردم تحميل 
کرده است!  با اين اوصاف و درست در روزهايي  
که بازار وعده و وعيدهاي انتخاباتي داغ اس�ت 
ساکنان استان هاي لرستان، مرکزي و سيستان 
و بلوچستان مطالبه شان را با نفس هاي گرفته و 
چشم هاي غبارآلود فرياد مي زنند! به اين اميد که 
در کنار مش�کالتي چون بيکاري، تورم و رونق 
صنايع که درصدر وعده هاي هميشگي کانديداها  
قرار دارد جايي هم براي مقابله با پديده شوم گرد 
و غبار بگذارند. معضلي که چندي پيش مسئوالن 
امر ، حل آن را با راهکاره�اي فعلي و منطقه اي 
 امکانپذي�ر ندانس�ته و مقابله با اي�ن پديده را 
ب�ه کمک ه�اي بي�ن الملل�ي گ�ره زده ان�د.

    
بهار امسال براي ساكنان برخي استان هاي كشور 
از جمله لرستان و مركزي نه تنها با طراوت و هواي 
پاك همراه نبود، بلكه از همان روزهاي ابتدايي سال 
به لطف مهمان ناخوانده چندين ساله، آسمانشان 
غبار آلود ش��د و ريزگردهاي عربي راه نفسشان را 

بست. حاال درچندين شهر استان لرستان آلودگي به 
بيش از پنج برابر حد مجاز رسيده و مردم شهرهاي 
مختلف به ويژه مركز اس��تان در هواي ناس��الم به 
سختي نفس مي كشند. طبق اعالم سازمان حفاظت 
محيط زيست استان لرستان بروز پديده ريزگردها 
در آسمان اين اس��تان كيفيت هوا را در بسياري از 
مناطق در وضعيت خطرناك ق��رار داده به گونه اي 
كه براي بسياري از گروه هاي سني خاص و بيماران 
قلبي بحراني اعالم شده اس��ت.  در حالي كه طي 
سال گذشته ساكنان اين استان 86 روز را در هواي 
كامالً ناسالم سپري كردند از اوايل فروردين به رغم 
بارش باران و وزش باد چندين روز آلوده را پشت سر 
گذاش��ته اند. وضعيتي كه به وضوح نشان مي دهد 
ديگر نمي توان تنها به عوامل طبيعي براي مقابله 

با اين پديده دلخوش بود و مس��ئوالن بايد راهكار 
اساس��ي براي اين معضل بيابند.  ب��ا وجود اينكه 
همواره لرستان به عنوان سرزميني با طبيعت زيبا و 
آب و هواي پاك و معتدل جزء مناطق گردشگرپذير 
كشور محسوب مي شده است، اما طي سال هاي اخير 
وضعيت ريزگردهاي عربي و خسارات آن به طبيعت 

موجب خدشه به اين موهبت الهي شده است. 
عالوه بر اين، اين پديده طي س��ال هاي متمادي 
تبع��ات ناگواري را بر جاي گذاش��ته و خس��ارات 
مال��ي و جاني فراوان��ي را به م��ردم تحميل كرده 
است. مشكالت بهداش��تي و بيماري هاي تنفسي 
به خصوص در اقش��ار حس��اس جامعه و تحميل 
هزينه هاي درماني، آس��يب رساندن به تجهيزات 
نيروگاهي و قطعي برق در مناطق مختلف، اختالل 

در فعاليت هاي اقتص��ادي، كاري و روزمره مردم، 
تعطيلي مدارس و دهها مورد ديگر تنها بخش��ي 
از تبعات اين پديده ناخوش��ايند به شمار مي آيند. 
موضوعي كه به رغم وعده هاي مس��ئوالن محيط 
زيست در مذاكره و رايزني با مسئوالن كشورهاي 

همسايه همچنان بدون راه حل مانده است. 
  راهکارهايي زمانبر و نيازمند تداوم

وقوع طوفان ه��اي گرد و غب��ار و ج��والن پديده 
ريزگردها در كش��ور از دهه 80 با انج��ام اقداماتي 
چون سدسازي هاي كشور تركيه آغاز شد و به مرور 
تحت تاثير شرايط جغرافيايي و استمرار خشكسالي 
و البته جنگ در كشورهاي همسايه شدت گرفت و 
و بخش هاي مختلفي همچون بهداشت، سالمت، 
اقتصاد ملي، آب، كش��اورزي و منابع طبيعي را با 
چالش هايي روب��ه رو كرد.  از اين رو كارشناس��ان 
معتقدند ب��راي رفع اين مش��كل بايد ب��ه دنبال 
راهكارهاي بين المللي و فرامنطقه اي بود. موضوعي 
كه خوش��بختانه دردولت يازدهم مورد توجه قرار 
گرفت و وزير امور خارجه و رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در نامه اي به دبيركل سازمان ملل 
براي بيان ضرورت هاي اجماع جهاني در خصوص 
مقابله با گ��رد و غبار، همچنين اقناع كش��ورهاي 
همسايه براي همكاري در اين زمينه تاكيد كردند 
تا شايد با قرار گرفتن اين موضوع در صدر مذاكره با 
كشورهاي همسايه بعد از سال ها راهكار عملي براي 
اين مورد يافت شود. اين در حالي است كه اينچنين 
اقداماتي در ح��وزه بين الملل قطع��اً زمانبر بوده و 
نيازمند پيگيري و استمرار! از اين رو انتظار مي رود 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري در برنامه هايشان 
نگاهي نيز به اين اقدامات داشته باشند و براي تداوم و 

پيگيري اقدامات انجام شده برنامه ريزي كنند. 

  خراس�ان رضوي: قائم مقام توليت آستان قدس رضوي به منظور 
شركت در اجالسيه اعتاب مقدسه جهان اسالم عازم عتبات عاليات شد. 
دومين اجالسيه اعتاب مقدس جهان همزمان با مبعث رسول اكرم)ص( 
در كربالي معلي برگزار شد. نمايندگان اعتاب مقدس عراق، سوريه و 
جمهوري اسالمي ايران در اجالسيه دوم حضور دارند و تفاهمنامه جامع 
همكاري هاي مشترك آستان هاي مقدس و مزارات متبرك امضاء شد. 
  آذربايجان غربي: شهردار اروميه از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي 
اين شهر خبر داد. محمد حضرت پور با اشاره به لزوم توسعه ناوگان حمل 

و نقل عمومي از جمله ناوگان ريلي و هوايي 
در راستاي تحقق ش��هر سالم، گفت: بر اين 
اساس در س��ال 96، ورود اتوبوس جديد به 
ناوگان اتوبوس��راني، آغاز عمليات اجرايي 
ترامواي شهري و ورود چند فروند هواپيماي 
مسافربري در دستور كار قرار دارد. وي با بيان 
اينكه توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومي 

همواره يكي از دغدغه هاي اساسي شهردار ي اروميه است، افزود: امسال 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده يكهزار عدد تاكسي شهري با پرداخت 
50 درصد سود بانكي توسط شهرداري نو و همچنين 120 عدد اتوبوس 

وارد ناوگان اتوبوسراني شهر اروميه مي شود. 
  گلستان: عمليات اجرايي خط اصلي ش��بكه فاضالب به قطر 600 
ميليمتر با عبور از زير ريل راه آهن با هم��كاري دفتر اجرايي طرح هاي 
فاضالب و اداره كل راه آهن استان در شهر بندرتركمن و با حضور معاونت 
مهندسي و توسعه شركت آب و فاضالب استان گلستان آغاز شد. ابوالفضل 
رحيمي معاون مهندسي و توسعه ش��ركت آبفاي گلستان گفت: اجراي 
پروژه هاي فاضالب يكي از اساس��ي ترين روش هاي ب��از چرخاني آب و 
اس��تفاده مجدد بعد از روش هاي طبيعي است كه در بخش كشاورزي و 

صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد. 
  آذربايجان شرقي: مسئول سازمان بسيج كارگري سپاه عاشوراي 
آذربايجان شرقي اقتصاد مقاومتي را نسخه شفابخش در تقابل با استكبار 
جهاني دانست و آن را تأمين كننده امنيت در مقابل تهديدهاي اقتصادي 
دشمن عنوان كرد. محمدجواد عقلمندي گفت: نامگذاري امسال به »نام 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« پيام هاي روشني براي ما دارد و تكاليف 

و مسئوليت هاي بسياري را براي ما ايجاد مي كند.  
  کرمانشاه: معاون سياسي فرمانداري قصرشيرين گفت: ترانزيت كاال از 
مرز رسمي پرويزخان بعد از چند روز تعطيلي آزاد شد. نعمت اهلل نازپرورده 
افزود: دولت عراق واردات سيمان فله اي از مرزهاي ايران به اقليم كردستان 
عراق را طي شش روز گذشته ممنوع كرده بود و در اين راستا نيز رانندگان 
عراقي مسير حمل كاالهاي صادراتي از كش��ور ما به اقليم كردستان را 
مسدود كردند. طي چند روز گذشته به علت اعتراض رانندگان بونكرهاي 
عراقي در پي ممنوعيت ورود سيمان فله اي به عراق از سوي اقليم كردستان 

صادرات كاال از مرز رسمي پرويزخان متوقف شده بود. 
  خراسان جنوبي: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 
از برگزاري نخستين جشنواره موس��يقي نواحي شرق كشور در استان 
خبر داد. احمد محبي گفت: اين جشنواره براي نخستين بار به صورت 
منطقه اي در استان برگزار مي شود. وي افزود: موسيقي نواحي به نغمه ها 

و سازهاي موسيقي مناطق مختلف كشور اختصاص دارد.

بر اساس آمار منتشر شده از گمرك، ميزان واردات 
روغن پالم اولئين در سال گذشته 423 هزارتن بوده 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 29 درصد  
افزايش داشته است. اين درحالي است كه بارها بر 
مضر بودن اين نوع از روغن از س��وي كارشناسان 
تأكيد شده است. عالوه بر اين ظرفيت هاي بسياري 
در كشور براي توليد روغن با كيفيت كلزا وجود دارد 
كه عالوه بر اينكه ضامن سالمتي مردم است، منجر 
به افزايش اشتغال، توليد و رسيدن به خودكفايي در 
بحث روغن هم مي شود.  در حال حاضر سرانه نياز 
كشور به مصرف روغن چيزي حدود 19كيلوگرم 

اس��ت كه عمده اي��ن ني��از از طري��ق روغن هاي 
بي كيفيت وارداتي آن هم از نوع پالم تأمين مي شود. 
اين نيز درحالي اس��ت كه اس��تان هاي بسياري از 
جمله خوزستان، ايالم، فارس، خراسان جنوبي  و 
آذربايجان غربي ظرفيت بااليي براي توليد روغن 
با كيفيت كلزا و ديگر دانه هاي روغني دارند اما به 
دليل اينكه هنوز دولتمردان چتر حمايتي شان را 
بر سر كشاورزان نگشوده اند، پاي صنايع تبديلي و 
كارخانه هاي روغن گيري در اكثر اين نقاط باز نشده 
است.   بنابراين با شرايطي كه تعداد محدودي از اين 
كارخانه ها در كش��ور وجود دارد، اغلب استان ها از 

جمله ايالم به ناچار بايد سطح كشت كلزا را كاهش 
دهد تا كشاورزان بتوانند از پس هزينه هاي سنگين 

انتقال محصول به كارخانه ها برآيند.
  ايالم مي تواند قطب دوم کلزا شود اما... 

درحال حاضر رتبه نخس��ت توليد كلزا ب��ا توجه به 
پيش بيني توليد بيش از 20 هزار تني اين محصول 
به استان خوزستان اختصاص داده شده است. بعد از 
خوزستان، استان ايالم از ظرفيت بااليي براي توليد 
كلزا برخوردار است و مي تواند به قطب دوم توليد اين 
محصول در كشور دست يابد، اما به اين دليل كه در 
حال حاضر پاي صنايع تبديلي و كارخانه روغن گيري 

به استان باز نشده است كشاورزان هنوز امكان افزايش 
سطح كش��ت را ندارند. در اين راس��تا رئيس جهاد 
كشاورزي استان ايالم در گفت وگو با خبرنگار »جوان« 
مي گويد: » با اينكه تسهيالتي در اين رابطه اختصاص 
داده ايم اما هيچ س��رمايه گذاري در اين راس��تا ابراز 
عالقه مندي نكرده اس��ت. در حال حاضر مهم ترين 
مشكل استان ما را همين نبود كارخانه توليد روغن 
تشكل مي دهد.« محمد تراب ميري با اشاره به اينكه 
پيش بيني مي شود امسال بيش از 6 هزار تن كلزا با زير 
كشت رفتن 3 هزار و 500 هكتار زمين در ايالم توليد 
شود، مي افزايد: » اين ظرفيت براي استان وجود دارد 
كه سطح 3 هزار هكتاري را به بيش از 10 هزار هكتار 
افزايش دهيم و توليد كلزا را در اس��تان چند برابري 
كنيم، اما متأسفانه نبود صنايع تبديلي دست هايمان 
را بسته است.« وي با اشاره به اينكه هر هكتار زميني 
كه به كشت كلزا اختصاص داده مي شود حداقل براي 
يك نفر اشتغالزايي مي كند، ادامه مي دهد: » در صورت 
افزايش سطح زير كشت به 10 هزار هكتار، حداقل 10 
هزار شغل آن هم به طور مستقيم و در بخش كشاورزي 
ايجاد مي ش��ود. عالوه بر اين پيش بيني مي شود در 
صورت احداث كارخانه حداقل 600 نفر ديگر هم از 

جمع بيكاران استان كاسته شود.« 
حاال با اين ش��رايط كه در س��ال »اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اشتغال« قرار داريم، جاي سؤال است كه چرا 
مسئوالن به جاي ايجاد كارخانه  و صنايع تبديلي براي 
توليد روغن هاي با كيفيت، اصرار به افزايش واردات 
روغن هاي مضري چون پالم دارند كه نه اشتغالي ايجاد 

مي كند و نه توليد را افزايش مي دهد. 
  کلزا نگراني دامداران را هم برطرف مي کند

عالوه بر آنچه تاكنون گفته شد، توليد كلزا عالوه 
بر خودكفايي در بحث توليد روغن، مزاياي ديگري 
هم دارد. رئيس جهاد كش��اورزي استان ايالم در 
اين رابطه مي گوي��د: » بي��ش از 45 درصد كلزا 
تبديل به روغن با كيفيت مي ش��ود كه اين تنها 
بخشي از مزاياي توليد كلزا در كشور است، چراكه 
كنجاله كلزا مفيدترين خ��وراك براي تغذيه دام 
به حساب مي آيد و مي تواند بخش زيادي از نياز 
به واردات خ��وراك دام در كش��ور را هم مرتفع 
س��ازد. عالوه بر اين با توجه به اينك��ه نمي توان 
روي زمين به ص��ورت مكرر گندم كاش��ت، اين 
بهترين شيوه براي اس��تراحت زمين  كشاورزي 
محسوب مي شود و راهي است تا در تمام فصول 
سال اشتغال كش��اورزان تضمين ش��ود.« كلزا 
از معدود محصوالتي اس��ت كه منجر به تقويت 
خاك و افزايش توليد گندم مي ش��ود.  بنابراين 
اگر در استان هايي كه دست به توليد كلزا مي زنند 
كارخانه هاي فرآوري و صنايع تبديلي ايجاد شود، 
عالوه بر رفع نگراني م��ردم در خصوص مصرف 
روغن هاي مضر، مي توان بخش قابل توجهي نياز 
به واردات خ��وراك دام در كش��ور را هم برطرف 
كرد. از اين رو مي توان ادعا كرد معضل بي توجهي 
دولتمردان نس��بت به خوراك دام را كه چندي 
پيش نيز سوژه رسانه ها شده بود با افزايش سطح 
زير كش��ت كلزا و احداث صناي��ع تبديلي توليد 

روغن در كشور  به طور كامل مرتفع كرد. 
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 گرد و غبار عالوه بر خوزستان، غرب و مركز كشور را هم تسخير كرد

كاش ريزگردها هم در ليست برنامه كانديداهاي رياست جمهوري جايي داشته باشد

 افزايش 29درصدي واردات روغن پالم
 ريشه كشت كلزا را در استان ها خشكاند

 در حالي مسئوالن اصرار به واردات 423هزار تني روغن پالم براي تأمين نياز كشور دارند 
كه توجه به توليد دانه هاي روغني مي تواند توليد، اشتغال و اقتصاد مقاومتي را شكوفا كند

بيش از 90 درصد روغن مصرفي كشور از طريق واردات تأمين مي شود كه 
درصد بااليي از آن روغن پالم است. همان روغني كه كارشناسان بارها بر 
مضر بودن آن به دليل ترانس بيش از ۵0 درصدي اش تأكيد كرده اند. در اين 
راستا، انتظار مي رفت براي تضمين سالمتي مردم ميزان واردات روغن پالم از 
سوي دولت كاهش يابد، با اين حال آمار كمرگ، واردات 423 هزارتني روغن 
پالم اولئين را نشان مي دهد كه نسبت به سال 94 با افزايش 29 درصد ي هم 
روبه رو بوده است. حاال نكته جالب توجه اين است كه مسئوالن در شرايطي 
دس�ت به افزايش واردات روغن هاي مضر مي زنند كه در كشور خودمان 

ظرفيت مناسبي براي توليد روغن هاي با كيفيتي چون كلزا وجود دارد و 
توليد آن عالوه بر خودكفايي، منجر به اش�تغالزايي و جلوگيري از خروج 
ارز نيز مي شود. درحال حاضر اغلب استان هاي كشور از جمله خوزستان، 
ايالم، فارس، خراسان جنوبي و آذربايجان غربي دست به توليد كلزا مي زنند 
كه به دليل نبود صنايع تبديلي و عدم حمايت دولتمردان از توليد داخلي، 
كشاورزان نمي توانند سطح كش�ت اين محصول را افزايش دهند و اغلب 
با عديده اي از مشكالت مواجه هس�تند. گويي هنوز مسئوالن سياست 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال را در رأس برنامه هايشان قرار نداده اند. 

محمدرضا سوريمحمد رضا هاديلو

ميترا شهبازي
   گزارش يك

استاندار زنجان: 
۷۳۶9 چاه غيرمجاز از آب هاي زيرزميني 

استان زنجان بهره برداري مي كنند 
اس�تاندار زنج�ان ب�ا تأکي�د ب�ر     زنجان
فرهنگ س�ازي در رابط�ه ب�ا مصرف 
صحيح آب بين مردم و کشاورزان گفت: ۷ هزار و ۳۶۹ چاه غيرمجاز 
در استان داريم که از آب هاي زيرزميني استفاده غيرمجاز مي کنند. 
اسداهلل درويش اميري با اشاره به افت ميانگين سطح آب هاي زيرزميني اظهار 
داشت: شوراي حفاظت منابع آب و عمليات اجرايي بايد وارد جلسه شوند و 
براي جلوگيري از هدر رفت آب برنامه ريزي كنند. وي به ميزان افت س��طح 
آب هاي زيرزميني اشاره و ابراز كرد: در هر سال 77 سانتيمتر از سطح آب هاي 
زير زميني افت پيدا مي كند و اين موضوع بايد به طور جدي پيگيري شود. 
استاندار زنجان بيان كرد: دشت ابهر در سال يك متر و 40 سانتيمتر آب مصرف 
مي كند و اين شرايط بحراني بايد براي مردم بازگو شود. وي به تهديد جدي كم 
آبي در استان اشاره كرد و گفت: اين تهديد بايد به جامعه روستايي و كشاورزان 
بازگو و هشدار كم آبي و قحطي مطرح شود. درويش اميري خاطرنشان كرد: 
بهره برداري از منابع و ذخاير آب زيرزميني كه يك سرمايه ملي است نبايد 
به ش��كل غير مجاز برداشته ش��ود. وي عنوان كرد: مصرف آب چه از منابع 
زيرزميني و چه از نزوالت آسماني بايد برنامه ريزي شود و صحيح و درست 
و به نفع توليد كننده مصرف گردد. استاندار زنجان با اشاره به ميزان مصرف 
چاه غيرمجاز در استان زنجان خاطرنشان كرد: 7 هزار و 369 چاه غيرمجاز در 

استان داريم كه از آب هاي زيرزميني استفاده غيرمجاز مي كنند.

 بخش درمان استان مركزي 
به 2 برابر جمعيت استان خدمات مي دهد 

با توجه به آم�ار باالي مراجعه بيم�اران از     مركزي
استان هاي همجوار، بخش بهداشت و درمان 
استان مركزي به جمعيتي حدود دو برابر جمعيت استان خدمات مي دهد. 
حسن طاهر احمدي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك با اعالم خبر فوق 
گفت: دانشگاه علوم پزشكي اراك در س��ال 92 با يكهزار ميليارد ريال تراز 
منفي و معوقات 18 ماهه پرس��نل روبه رو بود، اما امروز تراز مالي دانشگاه 
3500 ميليارد ريال مثبت است و معوقات به ش��ش ماه رسيده است.  وي 
افزود: در حال حاضر با كمبود تخت هاي بس��تري در مركز اس��تان مواجه 
هستيم و ضريب اشغال تخت بيمارستان هاي مركز استان اغلب به 120درصد 
مي رسد.  طاهراحمدي بيان كرد: اين در حالي است كه بيمارستان هاي برخي 
شهرستان ها ضريب اشغال تخت 20 تا 30 درصد دارد كه بار مالي آنها بايد از 
ساير مراكز تأمين شود.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك ادامه داد: مجموعه 
بهداشت و درمان اس��تان مركزي به 2 ميليون نفر خدمات رساني دارند و 
جمعيت استان هاي همجوار را نيز پوشش مي دهند كه اين امر ضريب اشغال 

تخت هاي بيمارستاني مركز استان را به بيش از صد درصد رسانده است.

سهم اندك ايالم در صادرات از مرز مهران
 از 13هزارتن گوشت صادراتي فقط ۵00 تن سهم ايالم است

ايالم، استاني در غرب ايران اس�ت كه به عروس زاگرس معروف است. 
استاني كه به رغم پتانسيل هاي بي شمارش براي شكوفايي در عرصه هاي 
مختلف، كماكان از فقري مزمن رنج مي برد. يكي از امتيازات ايالم براي 
درآمدزايي وجود گمرك مهران در اين اس�تان اس�ت كه در طول روز 
رفت و آمدها و داد و س�تدهاي فراواني به همراه دارد اما با اين حال و در 
شرايطي كه گوشت و محصوالت كشاورزي يكي از مهم ترين بخش هاي 
صادراتي در مرز مهران به شمار مي آيد ولي هنوز سهم خود استان ايالم 
در اين مورد بسيار پايين است. عقب ماندن ايالم از اين امتياز را وقتي بهتر 
متوجه مي شويم كه بدانيم ساالنه بيش از 800هزار تن انواع محصوالت 
كشاورزي در اين استان توليد مي شود و از 13 هزار تن گوشت مرغ كه در 
سال گذشته به كشور عراق صادر شد سهم ايالم تنها ۵00 تن بوده است. 

    
با توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هواي ايالم محصوالتي همچون 
ليموترش، ليموش��يرين، زيتون، گردو، انگور، انار، انجي��ر و زردآلو از 
مهم ترين محص��والت باغي، خيار، انواع صيفي و س��بزي، گندم، جو، 
كلزا، زعفران و چغندر ب��ه خوبي در اين منطقه رش��د مي كنند و ثمر 
خوبي هم مي دهند با اين حال و با توجه به گزارش گمرك در سال 95 
يك ميليون و 375 هزار و 780 تن محصوالت كشاورزي از طريق پايانه 
بين المللي مهران به عراق صادرشد كه ارزش ريالي اين ميزان محصول 
صادرشده به كشور عراق 280 ميليارد ريال بود ولي در اين بين سهم 
خود استان بسيار اندك و ناچيز بوده است.  از طرف ديگر مقدار توليد 
ساالنه فرآورده هاي دامي استان نيز بيش از 165 هزار تن انواع توليدات 
شامل گوشت قرمز، مرغ، آبزيان، تخم مرغ، عسل و شير خام است كه 

توان صدور آنها به بازارهاي داخلي و خارج از كشور وجود دارد. 
  سهم 500 تني از 1۳هزارتن صادرات

استان ايالم داراي 340 هزار هكتار اراضي زراعي است كه از اين مقدار 80 
هزار هكتار آن آبي و 260 هزار هكتار آن ديمي است كه محصوالت متنوعي از 
آنها برداشت مي شود، با اين وجود از 800 هزار تن انواع محصوالت كشاورزي 
و فرآورده هاي دامي كه در استان ايالم توليد و عرضه مي شود بخش بسيار 
اندكي از آن مي تواند از كشور خارج ش��ود كه آن هم به دليل نبود صنايع 
تكميلي و بسته بندي به صورت فله اي و با قيمت نازل به كشور عراق صادر 
مي شود.  از طرف ديگر هم اكنون استان ايالم درزمينه توليد فرآورده هاي 
دامي ازجمله گوشت مرغ و قرمز يكي از استان هاي مهم كشور محسوب 
مي شود، به طوري كه ساالنه 50 هزار تن گوشت مرغ و 25 هزار تن گوشت 
قرمز طي سال در اين استان توليد مي شود و در اين زمينه هم با كمال تأسف 
بايد گفت حضور ايالم در اين بازار نيز بسيار ضعيف و كم است و سال گذشته 
بيش از 13 هزار تن گوش��ت مرغ به كشور عراق صادر شد كه سهم استان 
ايالم تنها 500 تن بوده است.  روز گذشته مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
مهران در مورد علت سهم اندك ايالم از صادرات در مرز مهران به مهر گفته 
بود: در خصوص صادرات محصوالت كشاورزي بايد گفت مرز مهران يك 
مرز بين المللي است و عالوه بر استان هاي كشور از ديگر كشورها نيز به شرط 
رعايت مسائل قرنطينه اي گواهي بهداشت صادرات انجام مي گيرد.  حجت 
عارف افزود: از دو سال گذش��ته بنا بر اهميت كشت محصوالت دانه هاي 
روغني، شهرستان مهران بعد از دهلران به عنوان دومين شهرستان دركشت 
دانه هاي روغني مطرح شده و هم اكنون محصول توليدي توسط اداره غله 
خريد تضميني و در بورس ارائه مي شود. از طرفي ديگر رويكرد وزارت جهاد 
كشاورزي با توجه به اقليم خشك منطقه مبتني بركشت محصوالتي است 
كه آب كمتري مصرف مي كنند، همچنين با توجه به افت سطح آب هاي 
زيرزميني و كاهش شديد بارندگي كشت محصوالت پرمصرف از نظر علمي 
توجيه پذير نيست.  وي تأكيد كرد: بايد با برنامه ريزي دقيق و منسجم تر 
سهم محصوالت كشاورزي توليدي استان در فرآيند صادرات را بيشتر كرد. 

 اسكان عشاير خراسان جنوبي 
در منزل بي توجهي ها! 

وجود خشكس�الي ها وكاهش بارندگي در برخي اس�تان هاي كشور 
طي سال هاي اخير موجب شده است كشاورزان و دامداران به عنوان 
مهم ترين توليدكنندگان مواد غذايي كشور نتوانند بهره آنچناني از 
توليدات خود ببرند.  آمارها نشان مي دهد در حال حاضر، 2۵ درصد 
گوشت قرمز و 3۵ درصد صنايع دستي كشور توسط جامعه عشايري 
توليد مي شود، درحالي كه اين قشر با تأمين يك چهارم گوشت قرمز 
كشور نقش مهمي در اين زمينه دارند و به معناي واقعي يكي از اركان 
مهم اقتصاد مقاومتي به شمار مي روند، با اين وجود بي توجهي به تأمين 
نيازهاي عشاير كشورسبب شده است آينده مبهمي در انتظار آنها باشد. 

    
درميان استان هاي كشور خراسان جنوبي از جمله مناطقي به شمارمي رود 
كه نقش مهمي درتوليدات محصوالت دامي و كشاورزي دارد.  آمارها نشان 
مي دهد تنها در سال گذشته عشاير اين منطقه موفق شدند بيش از 14 هزار 
تن فرآورده دامي توليد كنند.  مديركل امور عشايري خراسان جنوبي با اشاره 
به نقش مهم عش��اير اين منطقه در توليدات گوشت و لبنيات به »جوان« 
مي گويد:»تنها در سال گذش��ته عشاير استان موفق ش��دند بيش از 14 
هزارتن انواع فرآورده دامي توليد كنند كه ارزش تقريبي آنها 158 ميليارد 
تومان بود.« غالمرضا قوسي مي افزايد: »اين توليدات شامل 9 هزار تن شير 
و فرآورده لبني، 320 تن كرك مو و پشم و 4 هزار و 900 تن گوشت قرمز 
بود.« وي ادامه مي دهد: »ا ين ميزان توليدات نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر حجم و مقدار 3 درصد كاهش و از نظر ريالي با توجه به افزايش 

توليد گوشت قرمز حدود 1/5 درصد افزايش ارزش ريالي داشته است.«
   نگاهي به مشکالت عشايرمنطقه 

بررسي ها نشان مي دهد درحال حاضر خشكسالي وكمبود خوراك مورد 
نياز دام ها و نبود راه هاي مناسب عشايري از جمله مشكالتي است كه نقش 
مهمي در كاهش توليدات محصوالت دامي عشاير داشته است.  مديركل 
امور عشايري خراسان جنوبي دراين خصوص مي گويد:»كاهش بارندگي ها 
وخشكسالي هاي اخير در كنار افزايش تعداد دام ها سبب شده تا عشاير براي 
خوراك دام هاي خود با مشكالت متعددي مواجه  شوند«. قوسي مي افزايد: 
» همچنين تخريب راه هاي عشايري از جمله مشكالتي است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، چرا كه راه هاي مالرو براي رساندن دام ها به مراتع از اهميت 
خاصي برخوردار اس��ت.« وي ادامه مي دهد: » مشكل ديگري كه عشاير 
استان با آن مواجهند كمبود سوخت فسيلي است كه آنها را مجبور ساخته تا 
از درختان موجود در مراتع به عنوان سوخت مورد نياز خود استفاده كنند.« 
بررسي ها نشان مي دهد، افزوده شدن اين مشكالت در چند سال اخير سبب 
شده تا هزينه هاي نگهداري و پرورش و پرواربندي دام ها به شدت باال رفته و 

نگهداري از دام ديگر مانند گذشته مقرون به صرفه نباشد.
   عشاير سرايان نيازمند حمايت همه جانبه 

درميان مناطق عشايري در خراسان جنوبي، سرايان از جمله مناطقي به 
شمار مي رود كه بيشترين تعداد عشاير را به خود اختصاص داده است. 
با اين وجود مش��كالت ريز و درشت دراين منطقه س��بب شده تا اين 
روزها عشاير سرايان در شرايط بس��يار بدي به سر برند كه ادامه يافتن 
آن مي تواند به كاهش چش��مگير آنها منجر ش��ود.  رئي��س اداره امور 
عشاير س��رايان دراين خصوص مي گويد: »طبق آمارها در حال حاضر 
در شهرستان سرايان هزار و 422 خانواده، شامل 6 هزار و 472 نفر در 
محله هاي عشايري زندگي مي كنند كه از اين تعداد حدود 600 خانوار 
در سه قلعه هستند.« عباسعلي ناظران مي افزايد: »خشكسالي ها وكاهش 
بارندگي ها در چند سال اخير منجر به كاهش مراتع شده و اين موضوع 
عشاير منطقه را دچار مشكالت شديد معيشتي كرده كه جا دارد دراين 
زمينه اقدام مؤثري انجام شود.« وي با اشاره به كمك هايي كه در اختيار 
عشاير منطقه قرار گرفته است، ادامه مي دهد: »با اين وجود اين امتيازات 
مشكل گشا نبوده وسبب شده است تعداد قابل توجهي از عشاير بيكار 
شوند.« وي كاشت گياهان مرتعي و جمع آوري گياهان دارويي و ايجاد 
صندوق خرد زنان عشاير در قالب توليدات صنايع دستي مانند جاجيم، 
گليم، قالي و قاليچه را از مهم ترين راهكارها براي حل مشكالت عشاير 

مي داند كه مي تواند نقش مهمي در كاهش مشكالت آنها داشته باشد.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس خراسان ش�مالي در رابطه با عمليات 
س�اخت باغ موزه دفاع مقدس در اين استان 
گفت: به زودي عمليات س�اخت اين باغ موزه 
آغاز خواهد ش�د، اما كمبود بودجه، اعتبار و 
مش�كالت مالي چندسال گذش�ته باعث شد 
رون�د اجراي عملي�ات به كندي انجام ش�ود. 
س��رهنگ احياء محمد اميري مشكل ديگر عدم 
اجراي اين عمليات را جانمايي نامناسب زمين باغ 
موزه اعالم كرد و ادامه داد:خوش��بختانه با تغيير 

محل، روند اجراي عمليات با تأمين اعتبار مناسب 
ب��ه زودي آغاز خواهد ش��د.  وي باغ م��وزه دفاع 
مقدس را ويترين تمام س��ندهاي دفاع مقدس و 
شهدا دانس��ت كه به عنوان قطب گردشگري در 
مس��ير زائران حرم امام رضا )ع(ق��رار دارد.  اين 
مس��ئول بودجه اعتباري باغ موزه دفاع مقدس 
در اس��تان را 6 ميليارد تومان اع��الم كرد كه از 
س��وي س��ازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه 
اعتبار آن بسته شده اس��ت.  وي پروژه باغ موزه 
ش��هداي دفاع مقدس را جزو اعتبارات كشوري 

ذكر كرد كه بايد تأمين شود و تأكيد كرد: براين 
اساس مقرر شد از سوي س��ازمان بودجه استان 
ساالنه 2ميليارد تومان از اعتبارات استاني براي 
اين پروژه اختص��اص يابد.  س��رهنگ اميري به 
طرح هاي ارائه شده پروژه باغ موزه دفاع مقدس 
و تأييد طرح ها اش��اره كرد و افزود: در اين راستا 
قرار است رديف بودجه اي از سوي دولت در نظر 
گرفته شود تا از اعتبارات استاني و خصوصي نيز 
براي اين پروژه بهره مند شويم.  وي پايان ساخت 
عمليات پروژه باغ موزه دفاع مقدس اس��تان را تا 

سال 99 اعالم كرد.  مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس بر نهادينه كردن فرهنگ 
ايثار وشهادت و موضوع مهم اقتصاد مقاومتي در 
كشور تأكيد كرد و گفت: انتقال فرهنگ غني دفاع 
مقدس به نسل فعلي و آينده كار بسيار ارزشمندي 

است كه بايد در جامعه نهادينه شود. 
وي به افتخار ميزباني استان خراسان شمالي از56 
شهيد گمنام اش��اره كرد و افزود: تالش مي شود 
تا براي اين شهدا در سطح اس��تان يادمان هايي 

ساخته شود. 

اختصاص ۶ ميليارد تومان اعتبار براي احداث باغ موزه دفاع مقدس در خراسان شمالي
   خراسان شمالي


