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همواره در زمينه 
كش�ت و تولي�د 
پس�ته با باالترين كيفيت در ايران و خارج از 
مرزها مطرح بوده است. با اين وجود بي توجهي 
به مشكالت پسته كاران اين استان سبب شده 
تا امس�ال پاي برخي از تج�ار عراقي، افغاني، 
هندي و پاكس�تاني به باغات پسته كرمان باز 
شده و اقدام به خريد اين محصول استراتژيك 
كنند و پس�ته كرم�ان را با بس�ته بندي و نام 
خودش�ان به فروش برس�انند. موضوعي كه 
موجب شد  روز گذشته نماينده نماينده مردم 
رفس�نجان و انار در مجلس ش�وراي اسالمي 
اعالم كند: »ب�ا ادامه روند خريد پس�ته هاي 
توليدي توسط بازرگانان كشورهاي همسايه و 
بي توجهي مسئوالن به اين موضوع، به زودي 
اي�ن ب�ازار مه�م از دس�ت خواه�د رف�ت.«

         
استان كرمان از جمله مناطق مهم كشور به شمار 
مي رود كه به خاطر آب و هوا و نوع خاكي كه دارد 
همواره به عنوان بهترين توليدكننده پسته در كشور 
مطرح است.  درحال حاضر س��االنه 300 هزارتن 
پسته در كشور توليد مي شود كه اين موضوع نقش 
مهمي در زمينه صادرات غيرنفتي براي كشور دارد.  
به گفته برخي كارشناسان از اين ميزان توليد حدود 

200 هزار تن آن در كرمان برداشت مي شود. 
عضو انجمن پس��ته اي��ران دراي��ن خصوص به 
»جوان« مي گويد: »در حال حاضر در بس��ياري 
از مناطق كشور پسته توليد مي شود كه هر يك 
از ويژگي خاص��ي برخوردارند.« محمود ابطحي 
مي افزايد: »هم اكنون ساالنه حدود 300 هزارتن 
پسته در كشور توليد مي شود كه نزديك به 200 
هزار تن آن متعلق به اس��تان كرمان است.« اين 

كارشناس پسته ادامه مي دهد: »در حالي ساالنه 
حدود يك ميليارد و 500 ميليون دالر از فروش 
پسته درآمد ارزي براي كشور ايجاد مي شود كه 
درصورت توسعه باغات پسته مي تواند جايگزين 

خوبي براي صادرات نفت خام باشد.«
   60 درصد توليد پسته توسط كرماني ها 

در حال حاضر 60 درصد پسته كش��ور در استان 
كرمان توليد مي ش��ود كه اين مهم در كنار توليد 
محصولي باكيفيت موجب شده تا نام اين منطقه در 
زمينه توليد پسته جهاني باشد.  عضو انجمن پسته 
ايران مي گويد: »از 300 هزار تن پس��ته توليدي 
در استان هاي مختلف كشور حدود 60 درصد آن 
متعلق به كرمان بوده و مابقي به ترتيب مربوط به 
استان هاي خراسان رضوي، يزد، مركزي، قزوين 
و سمنان است.« ابطحي مي افزايد: »در حال حاضر 
كشورهاي بسياري در منطقه خواستار خريد پسته 

از ايران هستند اما در بين اين كشورها چين جزو  
مهم ترين مشتريان به شمار مي رود.« وي با اشاره 
به فروش خوب اين محص��ول در بازارهاي جهاني 
ادامه مي دهد: »از زمان برداش��ت پسته در كشور 
كه مهرماه آغاز مي شود بسياري از تجار براي خريد 
اعالم آمادگي مي كنند كه اين زمان تا سال بعد كه 
محصول جديد برداشت مي ش��ود ادامه مي يابد.« 
به گفته اين كارشناس از كل محصول توليدي در 
كشور تنها 40 درصد براي مصارف داخلي نگهداري 

شده و مابقي توليدات صادر مي شود. 
   خشكسالي، دشمن شماره يك پسته   

با وجود تمام مزايايي كه پسته توليدي كرمان دارد، 
اما ادامه دار شدن خشكسالي ها در كنار شوري بيش 
از حد منابع آبي سبب شده تا امسال شرايط خوبي 
براي توليد اين محصول مهيا نباشد.  مدير باغباني 
سازمان جهاد كش��اورزي اس��تان كرمان در اين 

خصوص به »جوان« مي گويد: »عواملي همچون 
خشكسالي و كمبود منابع آبي دركنار شوري بيش 
از حد منابع آبي موجب شده تا به شدت ميزان توليد 
پس��ته در كرمان با كاهش مواجه شود.« مسعود 
محمودي مي افزايد: »در حالي كه تا سال هاي قبل 
متوسط توليد پسته توسط كشاورزان كرماني در هر 
هكتار، 1200 كيلو بود اما هم اكنون به نصف تقليل 
پيدا كرده است«. وي ادامه مي دهد: »اين موضوع 
مي طلبد تا براي ازدست ندادن جايگاه اين منطقه در 
زمينه توليد پسته اقدام جدي و مؤثري انجام شود.« 
به گفته اين كارشناس كشاورزي، اصالح و احياي 
درختان پسته به ويژه نوع درجه 2 و 3 آن، استفاده 
از روش ه��اي نوين آبياري و در اختي��ار قرار دادن 
تسهيالت كم بهره از جمله مواردي است كه مي تواند 

كمك بسياري به حل اين مشكل كند. 
   پسته كرمان در دستان تجار   همسايه 

چدي پيش بود كه در خبرها اعالم ش��د برخي 
از تجار كشورهاي همس��ايه براي خريد پست با 
قيم��ت ارزان از باغداران كرماني به اين اس��تان 
آمده اند كه اين موضوع مي تواند به صادرات پسته 

كشور ضرر برساند. 
نماينده مردم رفس��نجان و انار در مجلس شوراي 
اس��المي مي گويد: »با وجود كيفيت باالي پسته 
تولي��دي در منطقه، نب��ود صنايع بس��ته بندي و 
تبديلي موجب ش��ده تا به ش��دت از قيمت پسته 
توليدي در كرمان كاس��ته ش��ود.« احمد اناركي 
محمدي مي افزايد: »اين كاستي ها موجب شده تا 
در حال حاضر تجاري از كشورهاي عراق، افغانستان، 
پاكستان و هند با ورود به كشور مستقيماً پسته را 
خريداري كرده و پس از بردن به كشورهاي خود با 

نام و برند حود اقدام به صادرات آن كنند.«
وي ادامه مي دهد: »ل��ذا براي جلوگي��ري از اين 
سوءاستفاده ها بايد به فكر چاره در اين زمينه بود.«

  هرمزگان: عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي 
رازي از كشف و معرفي گونه جديد عقرب )همي اسكورپيوس شاهي( براي 
اولين بار در جهان توسط محقق هرمزگاني خبر داد. شاهرخ نويدپور گفت: 
شناسايي گونه جديد عقرب همي اسكورپيوس از استان هرمزگان به اثبات 
رسيد. وي افزود: پس از بررسي عقرب با گونه هاي موجود در ايران، احتمال 
گونه جديد، تشخيص داده شد و به همين منظور جهت تأييد به كشور چك 

ارسال و در آنجا به عنوان گونه جديد تشخيص داده شد. 
   كرمانشاه: رئيس سازمان جهاد كش��اورزي استان كرمانشاه با بيان 

اينكه س��االنه حدود 2 هزار هكتار از اراضي 
استان زير كشت پياز مي رود، گفت: متوسط 
برداشت پياز در استان كرمانشاه 80 تن در 
هكتار است. خسرو شهبازي با اشاره به اينكه 
ساالنه حدود 160 هزار تن پياز در اين استان 
توليد مي شود، افزود: بيشترين پياز توليدي 
در استان كرمانش��اه در شهرستان هرسين 

توليد مي شود چراكه پياز توليدي در اين شهرستان جزو پيازهاي مرغوب 
است كه از ماندگاري بااليي هم برخوردار است. به گفته وي عالوه بر هرسين 

در شهرستان هاي كرمانشاه، روانسر و... نيز كشت پياز داريم. 
   البرز: رئيس سازمان شيالت كشور با بيان اينكه نبود زيرساخت هاي 
مناسب مانع ورود كشور به بازار شيالت روسيه شده است، گفت: روسيه 
تقاضاي 100 هزار تن محصوالت ش��يالت را از ما داش��ته اس��ت ولي 
ظرفيت ما براي اين مقدار كافي نيست. حسن صالحي با اشاره به اينكه 
اتفاقات بسيار خوبي در حوزه شيالت رخ داده و صنعتگران توانسته اند با 
سرمايه گذاري و واردات دستگاه هاي مربوط به شيالت گام بزرگي در اين 
حوزه بردارند، افزود: از اين رو نبايد در بروكراسي اداري مسير صنعتگران 

سد شود و آنها را از ادامه كار دلزده كند. 
   گيالن: خسارات سيل در شهرستان هاي شفت، فومن و رودبار 100 
ميليارد ريال برآورد شده است. معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
گفت: سيل به تأسيسات زيربنايي روستايي به ويژه در بخش آب و فاضالب، 
30 سردهنه كش��اورزي، ش��اليزارها، يك پل بزرگ و راه هاي روستايي 
خسارت زده و تعدادي از خانه هاي روستايي هم دچار آب گرفتگي شده 
است. حجت شعبانپور افزود: تاكنون از تلفات دام در سيل در شهرستان هاي 
شفت، فومن و رودبار در اين مناطق گزارشي دريافت نشده است. بر اساس 
اعالم هواشناسي گيالن بامداد جمعه در مرحله اول 98 ميليمتر باران در 
حدود چهار ساعت و در مرحله دوم هم 36 ميليمتر در كمتر از 10 دقيقه 

باريد كه منجر به وقوع سيالب شد. 
   فارس: امسال بيش از 300 تن گوشت بوقلمون در استان فارس توليد 
شده است. كارشناس امور طيور، مرغ تخم گذار و ماكيان سازمان جهاد 
كشاورزي فارس در اين باره گفت: از ابتداي امسال تاكنون بيش از 300 تن 
گوشت بوقلمون در استان توليد شده و پيش بيني مي شود تا پايان امسال 
اين ميزان به 900 تن افزايش يابد. علي زارعي با بيان اينكه پارسال ۷50 
تن گوشت بوقلمون در فارس توليد شده است، افزود: 10 واحد صنعتي 
پرورش بوقلمون با ظرفيت 53 هزار و 400 قطعه در استان فارس فعال 
است. تنوع آب و هوايي و شرايط مساعد پرورش طيور موجب تبديل فارس 
به يكي از مناطق مستعد پرورش ماكيان شده است. همين امر زمينه خوبي 

براي اشتغال زايي مردم ايجاد كرده است. 

 سيب زميني بعد از گندم و برنج به دليل داشتن 
ارزش غذايي باال يكي از محصوالت استراتژيكي 
اس��ت كه در برخي اس��تان ها از جمل��ه اردبيل، 
آذربايجان، همدان، اصفهان و لرس��تان در سطح 
وسيعي كشت مي شود. شرايط نسبتاً آسان كشت 
اين محصول و نياز كمتر به منابع آبي از يك سو و 
از طرفي تقاضاي زياد سبب شده برخي كشاورزان 
بدون در نظر گرفتن هيچ محدوديت و مالحظه اي 
از تمامي منابع موجود براي باال بردن توليد سيب 

زميني بهره بگيرند. 
   باال بردن ميزان توليد به هر قيمتي!

به كار بردن كودهاي مرغي از جمله راه هايي است 
كه متأس��فانه در سال هاي اخير كش��اورزان براي 
براي باالبردن ميزان رشد و توليد سيب زميني در 
سايه بي توجهي مس��ئوالن جهاد كشاورزي به آن 
متوسل ش��ده اند. اقدامي كه حاال به تهديد جدي 

براي خاك، هوا و سالمت مردم تبديل شده است. 
گياه سيب زميني براي رسيدن به ميزان مطلوب 
و رشد به فسفر، پتاسيم و ازت نياز دارد. موادي كه 
در كود مرغي در مقايسه با ديگر كودهاي حيواني به 
وفور يافت مي شود. از اين رو اين نوع كود در ميان 
س��يب زميني كاران محبوبيت يافته اس��ت. غافل 
از اينكه كود مرغي سرش��ار از ماده مضر نيترات و 
آمونياك است و عالوه بر عوارضي كه براي سالمت 
انس��ان ها دارد در صورت عدم رعايت ميزان دقيق 
مصرف مي تواند مواد معدني موج��ود در خاك را 
نابود كرده و به مرور حاصلخيزي آن را از بين ببرد. 
با اين وجود گزارش هاي رسيده طي روزهاي اخير 
از اصرار كش��اورزان ش��هرهاي مختلف لرستان از 
جمله دلفان به اس��تفاده از اين نوع ك��ود آالينده 
خبر مي دهد. موضوعي كه رئي��س اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان دلفان آن را تأييد كرده و 

با انتقاد از تالش سيب زميني كاران براي افزايش 
ميزان توليد خود به ه��ر قيمتي مي گويد: در چند 
سال اخير كشاورزان شهرستان دلفان اقدام به اجاره 
زمين خود به سيب زميني كاران غيربومي كرده اند و 
اين افراد بدون درنظر گرفتن هيچ گونه محدوديتي 
با استفاده بي رويه از تمامي منابع جهت باال بردن 
توليد، عالوه بر تخريب بافت خاك، محيط زيست را 
نيز آلوده كرده اند. قاسم دلفاني استفاده از كودهاي 
مرغي فله اي را يكي از مهم ترين آسيب هاي ناشي 
از فعاليت س��يب زميني كاران براي محيط زيست 
منطقه عنوان كرده و مي افزايد: كش��اورزان حتي 
گندمزارهاي رشد كرده خود را تخريب كرده و در 

اختيار اين سيب زميني كارها قرار داده اند. 
وي ادامه مي دهد: متأس��فانه سيب زميني كاران 
هم در طمع توليد بيشتربا مصرف باالي كود مرغي 
اقدام به كش��ت بي رويه س��يب زميني كرده اند! 

موضوعي ك��ه قطعاً در ص��ورت ع��دم ممانعت 
مسئوالن مي تواند كشاورزي اين شهرستان را طي 

سال هاي آتي با چالش جدي مواجه كند. 
   تداوم توليد در شرايط مازاد!

اصرار براي باال بردن ميزان توليد و افزايش رشد سيب 
زميني ها با استفاده از كود مرغي در شرايطي است كه 
طبق گزارش اداره جهاد كشاورزي لرستان، امسال هم 
اين استان با مازاد توليد سيب زميني روبه رو است! سال 
گذشته همزمان با فصل برداشت سيب زميني  رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي لرس��تان اعالم كرد ساالنه 
بيش از1۷0هزار تن سيب زميني مازاد در استان توليد 
مي شود! اين در حالي است كه سال قبل تر ميزان سيب 
زميني مازاد توليدي استان ۷0 هزار تن اعالم شده بود 
كه در سايه بي توجهي مس��ئوالن متولي به بيش از 
دو برابر رسيد. حاال اخبار رسيده از پيش بيني تداوم 
مازاد توليد اين محصول در لرستان حكايت مي كند. 
اينجاس��ت كه جاي عدم توجه مس��ئوالن متولي به 
اصالح الگوي كشت و پياده س��ازي طرح هاي كشت 

جايگزين بيش از پيش نمايان مي شود!
  اگرچه در س��ال هاي اخير با اس��تفاده بي رويه از 
كودهاي ش��يميايي و عدم توجه به روند كش��ت 
صحيح از ميزان كيفي��ت و ارزش غذايي توليدي 
اين محصول در برخي اس��تان ها كاسته شده اما 
كارشناسان كشاورزي همچنان در خصوص اثرات 
بي توجهي به توليد مازاد و عدم نظارت مستقيم 
بر فعاليت س��يب زميني كاران هش��دار داده اند. 
وضعيتي كه امسال در استان هايي چون لرستان 

به خوبي مشهود است!
   كود مرغي، عامل انتشار بيماري !

اگرچه برخي كارشناسان حوزه كشاورزي معتقدند 
استفاده از كودهاي مرغي بسته بندي شده و مورد 
تأييد جهاد كشاورزي و رعايت ميزان دقيق مصرف 
و توجه به مالحظات زيست محيطي، براي محيط و 
سالمت مصرف كننده مضر نيست اما شواهد موجود 
نشان مي دهد در مناطقي چون لرستان كودهاي 
مرغي به صورت فله اي و البته ب��دون محدوديت 
ميزان مصرف به كار برده مي ش��وند. از اين رو اين 
مس��ئله عالوه بر تهديد محيط زيست، پيامدهاي 

اجتماعي بسياري را نيز به همراه داشته است. 
استفاده از اين نوع كودها عالوه بر بوي نامطبوع، 
باعث هج��وم مگس ها و پش��ه هاي ناقل بيماري 
سالك نيز مي شود و اين موضوع نارضايتي و نگراني 
شهروندان را دو چندان كرده است. مصرف اين نوع 
كودها شرايط مساعدي براي تكثير و تداوم عوامل 
بيماري زا مهيا مي كند و اين عوامل توسط باد، آب 
و پرندگان به ساير نقاط منتقل شده و موجب بروز 

و شيوع بيماري مي شود. 
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تخريب محيط زيست لرستان براي توليد سيب زميني مازاد!
 در حالي كه جهاد كشاورزي لرستان از مازاد توليد سيب زميني خبر مي دهد 

سيب زميني كاران با استفاده از كود مرغي مخرب محيط زيست، در صدد افزايش توليد هستند

پاي همسايگي خارجي به صادرات پسته كرمان باز شد!
برخي تجار كشورهاي همسايه باخريد پسته كرمان آن را با برند و بسته بندي خود صادر مي كنند

  بازگشت 16 واحد مرغ تخم گذار
 استان مركزي به چرخه توليد

معاون بهبود توليدات دامي س�ازمان      مركزي 
جهاد كش�اورزي اس�تان مرك�زي از 
بازگش�ت 16 واحد مرغ تخم گذار اس�تان مركزي به كار خبر داد. 
همايون نادري نيا گفت: اس��تان مركزي داراي 82 واحد تخم گذار است 
كه با شيوع آنفلوانزاي پرندگان در استان 16 واحد درگير شدند و در حال 
حاضر در مراحل ضدعفوني و آماده سازي براي ادامه فعاليت خود هستند. 
وي افزود: آنفلوانزا خسارت 2 ميليارد و 400 ميليون توماني در واحدهاي 
تخم گذار استان بر جاي گذاشت كه بخشي از اين خسارات توسط بيمه 
و بخش های ديگر همچون هزينه كارتن، تخم م��رغ و نهاده ها به ميزان 
معدودي توسط صاحبان واحدها جبران شد. نادري نيا توليد ساالنه تخم 
مرغ در استان مركزي را 40 هزار تن عنوان كرد و ادامه داد: اراك با توليد 
ساالنه 16 هزار تن تخم مرغ رتبه اول توليد را در استان به خود اختصاص 
داده است و همين 16 هزار تن نيز به مصرف استان مركزي مي رسد. وي 
با اشاره به صادرات 24 هزار تني تخم مرغ از استان مركزي بيان كرد: مازاد 
تخم مرغ استان به استان هاي هرمزگان، كرمان، تهران و قم ارسال مي شود، 

همچنين بخش عمده اي نيز به كشور عراق صادر مي شود. 

در كنار عوامل طبيعي چون تغيير اقليم و بروز خشكس�الي كه صنعت 
كشاورزي لرستان را تحت الشعاع قرار داده، روز به روز بر عوامل انساني 
نابودكننده اين صنعت در قطب توليد كشاورزي كشور افزوده مي شود. 
گذش�ته از تداوم كش�ت محصوالت آب بري چون برن�ج و هندوانه كه 
عام�ل نابودي منابع آب�ي و تهديدي ب�راي صنعت پررونق كش�اورزي 

لرستان محسوب مي ش�ود اخيراً موضوع اس�تفاده بي رويه از كودهاي 
مرغي براي توليد س�يب زمين�ي آن هم در ش�رايط م�ازاد توليد اين 
محصول، در س�ايه بي توجهي و عدم نظارت مسئوالن جهاد كشاورزي 
اس�تان خبرس�از ش�ده اس�ت! عاملي كه ضمن كاه�ش حاصلخيزي 
خاك، تهديد جدي براي س�امت محيط زيس�ت محس�وب مي شود. 

ميترا شهبازي

 مريم احمدي 
   گزارش يك

 عمليات اجرايي آزادراه مشهد- چناران
 آغاز شد

    خراسان رضوي مديرعامل ش�ركت مس�كن و عمران 
قدس رضوي از آغ�از عمليات اجرايي 
آزادراه مش�هد - چن�اران توس�ط اي�ن ش�ركت خب�ر داد. 
محمدرضا رئيس��ي با اش��اره به اينكه كارفرماي اين پروژه، وزارت راه 
و شهرسازي است و شركت مس��كن و عمران قدس رضوي، به عنوان 
پيمانكار فعاليت مي كند، گفت: تسهيل و روانسازي ورود و خروج زائران 
بارگاه رضوي به مش��هد، مهم ترين هدف احداث اين آزادراه است. وي 
افزود: با توجه به ترافيك محلي موجود در بزرگراه فعلي مشهد - چناران 
به دليل صنايع و ساخت و سازهاي اطراف، روزانه 70 هزار ماشين تردد 
مي كند كه البته در س��اعت هايي از روز، اين ترافيك شدت مي يابد، به 
همين دليل از س��ال ها قبل، امكان افزايش خطوط عبور، بررسي شده 
بود. رئيسي با اش��اره به كريدور انتخاب ش��ده در اين پروژه گفت: پس 
از مطالعات بسيار، كريدور مورد نظر از ميدان نمايشگاه آغاز مي شود و 
پس از عبور از كنار شهرك صنعتي و فاز دوم شهر گلبهار، به كنارگذر 
چناران متصل مي ش��ود. وي ادامه داد: به اين ترتيب مسير اين آزادراه 
از ميدان نمايش��گاه، بزرگراه هاي ميثاق، امام علي)ع(، وكيل آباد و نيز 
كنارگذر جنوبي مشهد مي گذرد كه مي تواند با توزيع بار ترافيكي در بين 
بزرگراه هاي مذكور، از تعداد تردد در بزرگراه مش��هد - چناران بكاهد. 
رئيسي اعتبار پروژه آزادراه مشهد - چناران را 400 ميليارد تومان اعالم 
كرد و افزود: مدت زمان انجام پروژه نيز 3 سال است. مديرعامل شركت 
مسكن و عمران قدس رضوي ادامه داد: طول اين پروژه 53 كيلومتر است 

كه تا پايان عمليات، براي 2 هزار نفر اشتغال زايي ايجاد خواهد كرد.

   سمنان رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي سمنان از 
راه اندازي مركز جامع مبارزه با بيماري سرطان در 
سمنان تا پايان خردادماه سال آينده خبر داد. 
مهدي ش��ادنوش با اش��اره به اينكه اگر نوسانات 
مالي مش��كلي به وجود نياورد، اين مركز تا زمان 
پيش بيني شده به بهره برداري مي رسد، گفت: اين 

مركز از غربالگري تا درمان همراه بيماران خواهد 
بود و بيماران اس��تان هاي مج��اور را نيز مي تواند 
زيرپوشش قرار دهد. رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
اس��تان س��منان افزود: هزينه تكميل اين پروژه 
حدود 64 ميلي��ارد تومان برآورد ش��ده كه از اين 
مبلغ، طي دو ماه گذش��ته 4ميليارد تومان تأمين 
شده اس��ت. ش��ادنوش با بيان اينكه در خصوص 

مركز سوانح سوختگي و سرطان اقدامات با سرعت 
بااليي در حال انجام است، اظهار كرد: اين روند در 
حال انجام است و اميدواريم مشكل خاصي در اين 
خصوص به وجود نيايد كه باعث افت سرعت شود. 
وي با اشاره به اينكه قسمتي از تجهيزات اين مركز 
خريداري ش��ده، بيان كرد: اين تجهيزات به زودي 
از گمرك ترخيص شده و به اس��تان سمنان وارد 

مي ش��ود. رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي استان 
س��منان ادامه داد: اين مركز در زميني با زيربناي 
12 هزار مترمربع در حال احداث است كه فضاي 
بسيار مناس��بي براي روند درمان بيماران خواهد 
بود. شادنوش گفت: بيمارس��تان كوثر سمنان در 
آينده به يك ابربيمارس��تان تبديل مي ش��ود و با 
توجه به اس��تانداردهاي روز دنيا فعال خواهد بود. 

مركز جامع مبارزه با بيماري سرطان در سمنان راه اندازي مي شود

 در گفت وگو با نماينده نهاوند در مجلس مطرح شد
مهاجرت همداني ها به دليل بيكاري

روز به روز از ش��مار جمعي��ت همدان كاس��ته و بر تع��داد مهاجرين و 
حاشيه نش��ينان افزوده مي ش��ود. اين اتفاق نيز درحالي رخ مي دهد كه 
مسئوالن از دليل مهاجرت مردم اظهار بي اطالعي مي كنند چراكه به اعتقاد 
آنها تمام زيرساخت هاي ضروري و شرايط اشتغال در همدان فراهم است و 
دليلي ندارد مردم دست به مهاجرت بزنند و شرايط اسفبار حاشيه نشيني 
را تحمل كنند. در اين راستا فرهاد فرزانه، مديركل راه و شهرسازي استان 
همدان، از خالي از سكنه شدن 15 هزار واحد مسكوني اين استان مي گويد 
و مديركل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس استان همدان نيز با تأييد 
مطالب فوق از بدون استفاده ماندن 1000 مدرسه در سال تحصيلي جديد 
خبر مي دهد. رضا قياسي، معاون استاندار همدان هم با بيان اينكه همدان 
جزو سه استان داراي كمترين نرخ بيكاري است، از چرايي مهاجرت مردم 
اظهار بي اطالعي مي كند. حاال با اين اوصاف كه به گفته مسئوالن دليلي 
ندارد همداني ها دست به مهاجرت بزنند، به سراغ حسن بهرام نيا نماينده 
مردم نهاوند رفتيم تا دليل مهاجرت مردم را جويا شويم كه گفت وگوي 

خبرنگار »جوان« با وي را در ادامه خواهيد خواند.
اغلب مهاجرت هايي كه انجام مي شود به دليل نبود شرايطي 
مناسب براي زندگي است، حاال با اين تفاسير كه همداني ها 
هيچ مشكلي نه در خصوص خدمات زيرس�اختي دارند و 
نه كمبودي در بحث آم�وزش و پرورش اس�ت، چرا باز هم 
مهاجرت از اين استان انجام مي شود و همدان در حال خالي 

از سكنه شدن است؟
درست است كه تاكنون اقدامات خوبي در زمينه تكميل زيرساخت ها در 
همدان انجام شده و برخي از نقاط استان هم به لحاظ اشتغال زايي از شرايط 
خوبي برخوردار است اما باز هم اينطور نيست كه بگوييم تمام شرايط براي 
يك زندگي در حد متوسط در تمام نقاط استان فراهم است به طوري كه 
در برخي نقاط ما با مشكل كمبود مدارس مواجه هستيم و در نقطه ديگري 

مدارس بدون دانش آموز رها شده اند. 
بنابراين ادعاي مس�ئوالن در اين خص�وص كه همداني ها 
هيچ مشكلي براي زندگي در شهرش�ان ندارند و متوليان 
مدعي هستند كه نمي دانند چرا آنها تن به شرايط سخت 

حاشيه نشيني مي دهند، صحت ندارد؟
به طور قطع اگر ش��رايط به صورت يكسان در تمام اس��تان فراهم بود، هيچ 
كدام از مردم دست به مهاجرت نمي زدند. هنوز هم در اكثر نقاط همدان پاي 
زيرساخت ها مي لنگد و مردم از خدمات بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي محروم 
هستند. عالوه بر اين، اينكه متوليان استاني مدعي هستند زيرساخت و شرايط 
فراهم است درست است، اما مي بينيد در يك نقطه زيرساخت هست، اما شرايط 
براي اشتغال فراهم نيست. در مقابل در منطقه اي ديگر از استان شرايط براي 
اشتغال هست اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت ها، از ظرفيت هاي استان به 
نحو درست استفاده نمي شود. همدان از ظرفيت هاي بااليي در زمينه كشاورزي 
و صنعت برخوردار است اما نبود راه هاي دسترسي و زيرساخت هاي مبتدي 

همين پتانسيل ها را بالاستفاده كرده است. 
با اين تفاسير هنوز هم به رغم نرخ پايين بيكاري در همدان، 

باز هم مشكل بيكاري در اين استان وجود دارد؟
بله وجود دارد. هم نرخ بيكاري و هم نرخ اش��تغال زايي براي جوانان در 
همدان پايين است. اغلب جوانان اين استان از تحصيالت عاليه برخوردار 
هستند اما به اين دليل كه شرايطي براي اشتغال زايي آنها وجود ندارد 
و هنوز هم پاي صنعت در اين اس��تان مي لنگ��د، بنابراين آنها به اجبار 
اين استان را ترك مي كنند. از اين رو خانواده ها هم مجبور مي شوند با 
فرزندانشان همراه شوند. اين مي شود كه نرخ مهاجرت استان افزايش 
مي يابد و همدان خالي از سكنه مي شود. متأسفانه بزرگ ترين مشكلي كه 
مهاجرت مردم را رقم مي زند همان درد بيكاري است و مسئوالن استاني 

همدان هم از اين موضوع به خوبي اطالع دارند. 
به نظر شما براي جلوگيري از ادامه اين روند مسئوالن بايد 

چه تدابيري بينديشند؟
زيرس��اخت ها اصالح ش��ود و با به حركت درآوردن صنايع راكد استان، 
زمينه براي اشتغال جوانان فراهم شود تا از قشر متخصص و تحصيل كرده 
استان در جهت پيشرفت منطقه بهره گرفته شود. اگر زمينه اشتغال زايي 
فراهم شود، به طور قطع هيچ يك از همداني ها تن به مهاجرت نمي دهند و 

همان هايي هم كه رفته اند، برمي گردند. 

رشد 57 درصدي صيد ميگو در بوشهر
     بوشهر  معاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره كل 
شيات استان بوشهر از صيد يك هزار و 
۸ تن ميگو در آب هاي استان بوش�هر طي 16 روز گذشته خبر داد. 
عباس آهنگرمقدم با بيان اينكه 8 هزار صياد اس��تان بوشهر در صيد ميگو 
مشاركت دارند گفت: 8 هزار صياد با 480 قايق و 490 لنج صيادي در صيد 
ميگو در آب هاي خليج فارس استان بوشهر مشاركت دارند. وي به آغاز صيد 
ميگو در آب هاي خليج فارس استان بوشهر از پنجم مرداد اشاره كرد و افزود: 
از آب هاي بندرديلم تا جنوب استان بوشهر صيدگاه هاي ميگو مستقر است 
و صيادان براي صيد اين آبزي در اعماق 10 مت��ر به باال حضور دارند. معاون 
شيالت استان بوشهر با تأكيد بر پرهيز از صيد ميگو در نقاط ممنوع شده ادامه 
داد: مناطق  ممنوعه صيد ميگو زيستگا ه هاي طبيعي در محدوده نيروگاه بوشهر 
تا دلوار و منطقه ُمطاف در دير و زيستگاه هاي مصنوعي اين آبزي در ُمنُگف، 
يرَول، خارگو، دير و گناوه تعيين شده كه صيادان بايد از صيد ميگو در اين نقاط 
بپرهيزند. آهنگرمقدم به صدور مجوز صيد ميگو پرداخت و گفت: مجوز صيد 
ميگو براي لنج ها در شمال استان بوشهر شش روزه صادر مي شود تا بتوانند خود 
را به صيدگاه ها برسانند و اين در حالي است كه براي ساير نقاط آب هاي استان 
بوشهر مجوز صيد براي لنج ها چهار روزه است. وي با اشاره به اينكه 80 درصد 
ميگوهاي صيدشده ميگوي صورتي است، افزود: سال گذشته 641 تن ميگو 
صيد شد كه اين ميزان در 16 روز نخست امسال 367 تن افزايش يافت كه 863 

تن آن ميگوي صورتي و 145 تن ميگوي سفيد و سرتيز است. 

 17 هزار تن گندم
 از كشاورزان خراسان جنوبي خريداري شد

رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان       خراسان جنوبي
 جنوب�ي از خري�د تضمين�ي 1۷ هزار و
 6۰۰ ت�ن گن�دم از كش�اورزان خراس�ان جنوب�ي خب�ر داد. 
هاشم ولي پورمطلق گفت: هزينه 17 هزار و 600تن گندم 22 ميليارد 
و 800 ميليون تومان است كه تاكنون 12ميليارد و 500ميليون تومان 
به كشاورزان خراسان جنوبي پرداخت شده است. رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي خراسان جنوبي افزود: 10 ميليارد و 300 ميليون تومان ديگر 
باقي مانده كه ب��ه زودي به بهره برداران در خراس��ان جنوبي پرداخت 
مي شود. ولي پور مطلق ادامه داد: از ابتداي خريد جو به صورت تضميني 
تاكنون 7 هزار و 620تن خريداري و مبلغ آن به بهره برداران پرداخت 
شده است. وي با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون پرداختي ها براي گندم 
و جو به صورت تضميني خوب بوده است و با توجه به خشكسالي ها و 
كم آبي، اما كيفيت گندم در استان خراسان جنوبي مطلوب است، افزود: 

قيمت خريد گندم به صورت تضميني هزار و 300 تومان است. 


