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ميترا شهبازي
   گزارش2

و وسعت مراتع 
در برخ���ي از 
مناطق كاهش يافته است. نهاده هاي دامي با 
نرخ باال به دست دامداران مي رسد. دامداري 
س�نتي رواج دارد و دالالن بازار را به دس�ت 
گرفته اند. از طرفي هم كارخانه هاي فرآوري 
شير بدهي شان را به موقع پرداخت نمي كنند. 
از اين رو دامداري هاي كاشمر، ابركو، بشاگرد، 
اميديه و گيالن اين روزها با مشكالت متعددي 
مواجه هستند كه با توجه به افزايش نرخ شير 
و گوشت ضروري است هرچه سريع  تر برنامه اي 
از س�وي دولت ب�راي كنت�رل ب�ازار و بقاي 
دامداري ه�اي كش�ور در نظر گرفته ش�ود. 

    
دامداران در رديف همان توليدكنندگاني قرار 
مي گيرند كه مقام معظم رهب��ري با تأكيد بر 
ضرورت حماي��ت از كاالي ايراني رس��يدگي 
به ام��ور آنها را از س��وي مس��ئوالن در ابتداي 
س��ال جاري مورد توجه قرار داده اند. دامداران 
توليد شير و گوشت و ثبات قيمت هاي بازار را 
با فعاليت هايشان تعيين مي كنند و حاال مدتي 
اس��ت كه در كاهش نظارت دولت و بازش��دن 
دس��ت دالالن براي ج��والن، در تنگن��ا قرار 
گرفته اند. همين نام گذاري امسال به نام حمايت 
از كاالي ايران��ي مي تواند چراغ روش��ني براي 
مسئوالن باش��د. توليدكنندگاني كه دامداران 
بخش بزرگي از آن را ش��كل مي دهند. چراكه 
فعاليت آنها بخش بزرگي از سبد غذايي مردم 
كل كشور را تأمين مي كنند و نمي گذارد كشور 
نياز به واردات بي رويه و خروج ارز داشته باشد. 
اما همين دامداران اكنون ب��ه داليل مختلفي 
همچ��ون افزايش نرخ نهاده ه��اي دامي، ورود 
دالالن به بحث خريد و فروش گوش��ت، خريد 
غير نقدي كارخانه  هاي فرآوري ش��ير و وقوع 
حوادث طبيعي در حال ترك حرفه شان هستند. 
اتفاقي كه مي تواند به افزايش قيمت گوشت و 

ش��ير دامن بزند و اين مواد غذايي را با كمبود 
روبه رو كند. اين اتفاق هم تنها در يك روس��تا 
و يك شهرستان رخ نمي دهد كه معضل ايجاد 
شده به گردن جهادكشاورزي يك منطقه بيفتد. 
بلكه در نقاط بسياري از كشور مشكل ساز شده 

و نيازمند رسيدگي فوري مسئوالن است. 
   دامداران زير فشار اقتصادي

در حال حاضر دامداري هاي مناطقي همچون 
كاش��مر، ابركو، بش��اگرد، اميدي��ه و گيالن با 
مشكالت بسياري مواجه هستند. در خصوص 
اين  مش��كالت رئيس اتحاديه دامداران گيالن 
مي گويد: »طي دو سال اخير، نيمي از دامداران 
اس��تان ش��غل دامداري را رها كردند.« عباس 
يوسفي، مي افزايد: »كاهش درآمد دامداران يكي 
از داليل رهاكردن شغل دامداري و بردن دام ها 
به كشتارگاه است.« گفته مي شود كارخانه هاي 
فرآوري شير گيالن، اغلب شير مورد نيازشان را 
از اس��تان هاي همجوار تأمين مي كنند كه اين 
موضوع امنيت ش��غلي دامداران و تأمين مالي 
آنها را به خطر انداخته اس��ت. اين نيز در حالي 
است كه رئيس اتحاديه دامداران گيالن تأكيد 
مي كند: » دام هاي گيالن از كيفيت بسيار خوبي 

برخوردار هستند.« 
الزم به ذكر است كه طي دو سال گذشته بيش 
از ۱۵۰تن شير به صورت روزانه در گيالن توليد 
مي ش��د كه اكنون به دليل بي رغبتي دامداران 
به ش��غل دامداري اين ميزان به ۷۰ تن كاهش 
يافته است. افزايش بدهي  و كمبود نقدينگي در 
بين دامداران براي خريد جو و نهاده ها از ديگر 
داليل كاهش ش��غل دامداري در استان است. 
از طرفي وقوع حوادث طبيعي همچون س��يل، 
طوفان و غيره نيز منجر به اين ش��ده است كه 
دامداران ابركوه در اس��تان يزد نيز با مشكالت 
متعددي مواجه شوند كه نيازمند حمايت هرچه 
بيشتر متوليان باشند. مهدي غيب اللهي، مدير 
جهادكش��اورزي ابركوه در اين ب��اره مي گويد: 
»هيچگاه حمايت مطلوبي از كشاورزان و فعاالن 

شايد وقتي در اوايل هفته گذشته رئيس سازمان 
بس��يج مس��تضعفان از آغاز رزمايش سراس��ري 
اقتدار عاشورايي س��پاهيان محمدرسول اهلل خبر 
داد كمتر كس��ي فكر مي ك��رد در اين م��دت و با 
حركت خودجوش مردمي و پيوست آحاد مردم به 
جهادگران بسيجي چنين موجي در براي عمران و 
زدودن چهره فقر و محروميت از جامعه به راه بيفتد. 
رزمايش��ي كه قرار بود با ۷۰۱4 گروه جهادي و با 
نيرويي ۱۵۰ هزار نفري در استان ها به اجرا درآيد 
و حاال ميليون ها ايراني پش��ت سر اين جهادگران 
بسيجي به خط ايستاده اند تا نقشي در اين حركت 
الهي داشته باشند.  با اين حال حرف هاي روز گذشته 
سردار غالمحسين غيب پرور وقتي از مسئوالن گله 
كرد كه چرا از ظرفيت بسيج استفاده نمي كنند نشان 
داد كه مردم به تعهد خود در مقابل انقالب و حفظ 
آرمان هايش عمل كرده اند و اين مسئوالن هستند 
كه بايد پاي كار بيايند و دست در دست يكديگر به 

آباداني و پيشرفت ايران بينديشند. 
   جهاد خواهران بسيجي

طي روزهاي گذشته اخبار متفاوتي از پيوستن آحاد 
مردم به گروه هاي جهادي منتش��ر شد. از حركت 
پزشكان براي ويزيت رايگان ساكنان مناطق محروم 
و نيازمند گرفته تا ش��يفت ايثار بس��يج كارگري 

براي حمايت از توليد ملي و ب��اال بردن توليدات و 
محصوالت داخلي. و حاال رزمايش آموزشي فرهنگي 

جهادگران بسيج جامعه زنان در مراغه. 
روز گذش��ته از آذربايجان غرب��ي خبر رس��يد كه 
جهادگران بس��يج جامعه زنان در مراغ��ه اقدام به 
رزمايشي آموزش��ي فرهنگي كرده اند كه بر اساس 
آن برگزاري كالس هاي مختلف آش��پزي، صنايع 
دستي، مش��اوره هاي حقوقي، پاس��خ به سؤاالت 
ديني و برگزاري كالس ه��اي قرآني براي نونهاالن 
و نوجوانان از جمله اين كارهاست.  در همين راستا 
حوزه هاي خواهران و بس��يج جامعه زن��ان در اين 
رزمايش در مناطق مختلف با برگزاري اين كالس ها 
كمك شاياني در باال بردن سطح اطالعاتي خواهران 
و پاسخگويي به سؤاالت ديني آنها مي كنند.  از طرف 
ديگر دوخت ۱۸۰ دست لباس فرم مدارس توسط 
گروه جهادي ام ابيه��ا )س( در منطقه زرند كرمان 
انجام مي شود.   مسئول گروه جهادي ام ابيها )س( 
حاضر در رزمايش محمدرسول اهلل با اشاره به دوخت 
۱۸۰ دست لباس فرم مدارس توسط جهادگران اين 
گروه گفت: در برخي مناطق فقر معيشتي و اعتياد به 
وفور مشاهده مي شود و در اين ميان دانش آموزان و 
فرزندان اين خانواده ها اولين قربانيان هستند.  سيده 
سمانه تهامي پور ادامه داد: اين گروه در منطقه زرند 

كرمان با همكاري خواهران بسيجي پايگاه ام ابيها به 
منظور محروميت زدايي مشغول به فعاليت است.  
وي بيان كرد: دوخت ۱۸۰ دست لباس فرم مدرسه 
براي كودكان بي سرپرست توسط اين گروه انجام 
شد، از طرفي نيز سر گروه خود دبير پرورشي يكي از 
مدارس بوده كه با مشاهده فقر كودكان بي سرپرست 
جهت فعاليت گروه را به اين سمت سوق داده است. 

   پزشكان بسيجی در مناطق محروم
از روز گذش��ته رزمايش خدمت رساني در قالب ارائه 
خدمات بهداشتي و درماني در مراكز درماني وابسته 
به مؤسس��ه تأمين درمان بسيجيان و اعزام تيم هاي 
پزشكي به مناطق محروم توسط اين مؤسسه آغاز شد.  
در اين رزمايش 6۰ گروه جهادي و ۵۰ مركز درماني 
وابسته به مؤسسه تأمين درمان بسيجيان با حضور 
بيش از ۵۰۰ نفر از كادر درماني مؤسسه كه متشكل 
از پزشك متخصص، پزشك عمومي، دندانپزشك، 
دستيار دندانپزش��ك، ماما، روانش��ناس، پرستار و 
تداركات هس��تند در ۱4۷ منطقه محروم كشور به 
منظور خدمت و كمك به ارتقا سطح سالمت و ايجاد 
رضايت مندي مردم مناطق حاشيه شهرها و محرومان 
به صورت س��ازمان يافته در 9 روز ب��ه ارائه خدمات 
بهداش��تي و درمان��ي مي پردازند.  با اع��زام 6۰ تيم 
پزشكي و دندانپزشكي در ۷۰ منطقه از مناطق محروم 

كشور پيش بيني مي شود بيش از ۱۰ هزار نفر از اهالي 
اين مناطق توسط اين جهادگران بسيجي تحت ويزيت 
و درمان قرار گيرند. قرار اس��ت در اين اردوها ويزيت 
پزشكي و دندانپزش��كي، معاينه، جراحي، خدمات 
مامايي، خدمات پرستاري، خدمات دندانپزشكي اعم 
از كشيدن، جرم گيري، ترميم و همچنين خدمات 
مشاوره اي روانشناسي، تغذيه، آسيب هاي اجتماعي، 

مشاوره اعتياد و مواد مخدر ارائه شود. 
از اصفهان خبر مي رس��د بسيج س��ازندگي استان 
در قالب رزمايش اقتدار عاشورايي اعزام ۳۵۰ گروه 
جهادي مختلف به مناطق مح��روم را برنامه ريزي 
كرده اس��ت.  س��رهنگ دوم پاسدار احس��ان اهلل با 
اشاره به برگزاري اقتدار عاشورايي بسيج سپاهيان 
محمدرس��ول اهلل ۲ در اصفهان گفت: اين رزمايش 
يكي با محوريت گردان هاي بيت المقدس و ديگري 
با محوري��ت گروه هاي جه��ادي برگزار مي ش��ود.  
مسئول بسيج سازندگي سپاه صاحب الزمان )عج( با 
بيان اينكه پيش بيني ما اين بود كه تا پايان تابستان 
۳۵۰ گروه جهادي سازمان دهي شوند، ابراز داشت: 
متخصصاني از ميان مهندسان عمران، كشاورزي، 
دانش��جويي، طالب و دانش آم��وزي در اين اردوها 
شركت مي كنند.  وي با اشاره به پروژه هاي انجام شده 
در اردوهاي جهادي رزمايش بيان داشت: اجراي دو 
پروژه آبرساني كشاورزي، هفت پروژه آبرساني شرب، 
تكميل و مرمت ۱6 حسينيه و مسجد، تكميل ۱9 
مدرسه، س��اخت ۵۰ حمام و سرويس بهداشتي، ۵ 
خانه عالم، ۱۳۵ خانه محروم، اجراي ۱۱۸ برنامه هاي 
اقتصاد مقاومتي، ۱۰۳ كالس آموزش��ي اش��تغال 
ترويجي، ارائه خدمات مش��اوره و روانشناسي براي 

۸۲۲ نفر، از جمله اين موارد بوده است. 
   از مسئوالن گله داريم

حاال كه تمام بسيجيان در قالب گروه هاي جهادي 
به ميدان آمده اند تا دوش��ادوش م��ردم به آباداني 
اين آب و خاك بپردازند به جاس��ت كه مسئوالن و 
مديران نيز از اين ظرفيت بزرگ بهره ببرند.  رئيس 
سازمان بسيج مس��تضعفان با اش��اره به اينكه در 
شرايط اقتصادي فعلي دولت مي تواند از ظرفيت هاي 
عظيم بسيج در حل مشكالت استفاده كند، گفت: 
ما گله منديم كه مسئوالن از ظرفيت بسيج استفاده 
نمي كنند ولي مأيوس نيستيم.   سردار غيب پرور كه 
در رزمايش عاشوراييان سپاهيان حضرت محمد 
رسول اهلل)ص( در ميدان صبحگاه لشكر عملياتي 
۵ نصر استان خراسان رضوي سخن مي گفت ادامه 
داد: زماني كه قرار ش��د نام رزمايش انتخاب شود 
ذهن ما س��راغ دفاع مقدس رف��ت آن روزها اعزام 
بزرگ نيروها از طرف سپاه محمد رسول اهلل )ص(

صورت گرفت لذا خواس��تيم اين رزمايش ياد آن 
اعزام بزرگ را زنده كند بر همين اساس نام رزمايش 
را نام پيامبراكرم)ص( نهاديم.   جانشين فرمانده كل 
سپاه در امور بسيج تأكيد كرد: در پاسداري از انقالب 
ذره اي ترديد نداريم و در اين اوضاع سخت فرمانده 
استان به ميان مردم مي آيد و مش��كالت مردم را 
مي شنود هدف ما بر آن اس��ت كه بتوانيم تا جاي 
ممكن باري از دوش مردم برداريم و تا جاي ممكن 

نقش خودمان را ايفا كنيم. 

 قنات هاي سيستان و بلوچستان 
با كمك 10 ميلياردي دولت احيا مي شود

خشكسالي هاي پي درپي و كاهش ذخاير س�فره هاي زيرزميني از 
جمله معضالتي است كه سبب شده است سيس�تان  و بلوچستان 
به شدت دچار بحران بي آبي ش�ود؛موضوعي كه موجب شده است 
آب مورد نيازكشاورزي و ش�رب مردم منطقه با مشكالت بسياري 
مواجه شود.  با وجود اينكه حفرچاه آب ژرف و تأمين آب آشاميدني 
اضطراري استان سيستان  و بلوچستان يكي از راه هاي برون رفت از 
اين شرايط است، اما بررسي ها نشان مي دهد احياي قنات ها مي تواند 
با هزينه كمتر يكي از بهترين تأمين كننده آب مورد نياز آشاميدن و 
كشاورزي باش�د.  اهميت اين موضوع به حدي است كه روزگذشته 
مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي سيستان  و بلوچستان از 
اختصاص 10 ميليارد تومان براي احياي قنات هاي اين استان خبر داد. 

    
قرار گرفتن استان سيس��تان  و بلوچس��تان در بخش گرم و خشك و 
جنوب شرق ايران اسالمي با ۱۱/۵ درصد از وسعت كشور باعث شده 
است اين منطقه همواره با بحران كم آبي مواجه باشد، اين درحالي است 
كه در سال هاي اخير با تداوم خشكس��الي ها و كاهش بارندگي ها اين 
استان با بحران شديد خشكس��الي مواجه شده است.  بررسي ها نشان 
مي دهد همه س��اله بر اثر ش��دت گرما و وزش باد و طوفان هاي شديد 
حجم زيادي آب در سيستان و بلوچستان تبخير مي شود.  كارشناس 
هواشناسي سيستان و بلوچستان در اين خصوص مي گويد:»اين استان 
امسال رتبه نخست كم بارش ترين اس��تان كشور را به خود اختصاص 
داد.« مالش��اهي مي افزايد:»هم اكنون صددرصد مس��احت سيستان 
و بلوچستان دچارخشكسالي است كه براس��اس ارزيابي هاي صورت 
گرفته روند كاهش بارندگي ها در استان ادامه خواهد داشت.« به گفته 
وي خشكسالي در س��ال هاي اخير به قدري بوده كه چنانچه در چند 
سال آينده بارش هاي خوبي هم داشته باشيم باز هم نمي تواند كمبود 
بارش در سال هاي گذشته را جبران كند. وضعيت خشكسالي سيستان 

و بلوچستان به يك بحران جدي تبديل شده است. 
   شمال و جنوب استان دچار بحران خشكسالي

درحالي كه ميانگين بارندگي جهاني ۷۰۰ تا ۷۵۰ ميليمتر است اما اين 
رقم در ايران ۲۵۰ ميليمتر و در سيس��تان و بلوچستان ۱۱۰ ميليمتر 
است و در دو دهه اخير، در برخي نقاط استان بارش به ميزان ۱۰ ميليمتر 
هم نداشتيم و شمال و جنوب دچار بحران خشكسالي است.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري سيستان و بلوچستان در تأييد اين موضوع 
مي گويد:» از مجموع س��طح اس��تان، ۱۰/۵ ميليون هكتار مرتع، ۵/۵ 
ميليون هكتار بيابان و ۱/۲ ميليون هكتار هم جنگل ها را در برمي گيرد 
و يكي از معضالت استان بحث بيابان هاست. حدود ۳۰ درصد از سطح 
استان بيابان است و از شمال تا جنوب استان را بيابان ها به صورت پراكنده 
در برگرفته اند.« عبدالباسط پاكزاد مي افزايد:»در حوزه سيستان حدود 
۲۵۰ هزار هكتار از بيابان هاي موجود، سطوح كاماًل بحراني هستند.« 
وي با اشاره به وجود سه منطقه بحراني در اس��تان ادامه مي دهد:»در 
منطقه سيستان سه كانون بحراني شامل كانون بحراني تاسوكي  ۱4۰ 
هزار هكتار، كانون بحراني نياتك حدود 9۵ هزار هكتار و كانون بحراني 

جزينك با ۱۳ هزار هكتار وسعت وجود دارد.«
   قنات هاي سيستان و بلوچستان احيا مي شود 

از آنجا كه يكي از مهم ترين تأمين كنندگان آب ش��رب و كش��اورزي 
استان هاي گرم وخشك ازجمله يزد، كرمان  و سيستان  و بلوچستان 
قنات ها هستند، لذا سايه افكندن ۱۸ ساله خشكسالي بر سر اين استان 

موجب شده است طي اين سال ها ۲هزار قنات استان خشك شود. 
اين مهم سبب ش��د تا روزگذش��ته مدير آب و خاك س��ازمان جهاد 
كشاورزي سيستان و بلوچستان از اختصاص ۱۰ ميليارد تومان براي 
احياي قنات  هاي اين اس��تان خب��ر دهد.  محمدحس��ين يادگارزايي 
مي گويد:»سال گذش��ته ۵ هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي استان 
با اعتبارات تخصيص يافته به س��امانه آبياري نوين مجهز شد.« مدير 
آب، خاك و امورفني مهندسي س��ازمان جهاد كشاورزي سيستان و 
بلوچستان با بيان اينكه هم اينك ۱9۲۵ رشته قنات با ۲۳۲۷ كيلومتر 
طول در اين استان وجود دارد، مي افزايد:» ۱۰ ميليارد تومان از اعتبارات 
استاني امسال اين بخش با توجه به ضرورت احيا و مرمت قنوات و بقيه 
به س��اير اقدامات اين حوزه نظير س��اخت جاده دسترس��ي به مزارع، 
پوش��ش انهار، حفر چاهك و غيره تخصيص مي ياب��د.«  اين درحالي 
است كه اخيراً هيئت دولت در مصوبه اي ۲۵ ميليارد تومان اعتبار براي 
حفر چاه آب ژرف و تأمين آب آشاميدني اضطراري استان سيستان و 

بلوچستان در نظر گرفته است. 

 اعزام 1۵0 گروه جهادي سپاه استان تهران
 به مناطق محروم 

در راس�تاي اجراي فرامين رهبري و با    اسالمشهر
هدف ايجاد روحيه اميد و اعالم آمادگي 
براي خدمت به مردم، در قالب رزمايش جهادي خدمت، 150 گروه 
جهادي خدمت رساني به مناطق محروم استان تهران اعزام شدند. 
فرمانده سپاه حضرت سيدالشهداء عليه السالم استان تهران با اعالم اين 
خبر در تش��ريح اهداف و اقدامات رزمايش خدمت استان تهران گفت: 
با توجه به اثربخش��ي خدمت رساني بس��يج به  ويژه گروه هاي جهادي، 
مقررشد تا گروه هاي جهادي از 9 تا ۲9 شهريور ماه به مناطق كم برخوردار 
و محروم اعزام ش��وند و به ارائه خدمات فرهنگي، آموزشي، بهداشت و 
درمان، مذهبي، ورزشي، عمراني، كشاورزي و اقتصاد مقاومتي بپردازند.  
سردار س��يدمحمدتقي ش��اهچراغي با تأكيد بر لزوم توجه به مناطق 
حاشيه نش��ين تهران افزود: انتظار اين است كه محالت و حاشيه تهران 
فراموش نشوند، چرا كه مردم متدين، دلس��وز و انقالبي در اين مناطق 

ساكن هستند و نياز به حضور گروه هاي جهادي دارند.
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جهاد فرهنگی و اجتماعی بانوان  در رزمايش اقتدار بسيجيان
گروه جهادی ام ابيها)س( توليد لباس دانش آموزان مناطق محروم زرند كرمان را بر عهده گرفت

فعاليت دامداران روستايي در محاصره گرگ مشكالت
 افزايش نرخ نهاده هاي دامي، ورود دالالن به بحث خريد و فروش گوشت، خريد غير نقدي كارخانه  هاي فرآوري شير و وقوع حوادث طبيعي 

در قحطی حمايت متوليان، دامداران را با مشكالت زيادی مواجه كرده است

 رشد ۳۶درصدي صادرات غير نفتي 
از بندرلنگه

   هرمزگان مدير بنادر و دريانوردي بندرلنگه از 
افزايش ۳۶درصدي صادرات كاالهاي 
غير نفتي، رش�د ۲۳ درص�دي ترانزيت خ�ودرو و رون�ق ترابري 
مس�افران درياي�ي داخل�ي و بين الملل�ي در اين بندر خب�ر داد. 
قاسم عسكري نسب با اشاره به تخليه و بارگيري 4 ميليون و ۸9 هزار و 
6۵ تن انواع كاال در بنادر غرب هرمزگان طي پنج ماه نخست سال جاري، 
گفت: از اين ميزان، سهم بندرلنگه ۵9۸ هزار و ۳9۳ تن بوده است كه 
۵9۸ هزار و ۱6۰ تن آن مربوط به كاالهاي غير نفتي و ۲۳۳ تن نيز به 
كاالهاي نفتي اختصاص دارد.  وي راه اندازي بندر شيوء در شهرستان 
پارسيان، ساماندهي و راه اندازي پايانه مواد معدني بندر لنگه، دعوت از 
تجار و صاحبان كاال و ديدار چهره به چهره با آنها، فعال كردن خطوط 
جديد كش��تيراني، ارائه تس��هيالت بندري و كاهش زم��ان تخليه و 
بارگيري كاال را از جمله اقداماتي دانست كه باعث ارتقا عملكرد و بهبود 
وضعيت عمليات بندري در غرب هرمزگان شده است.  مدير اداره بنادر 
و دريانوردي لنگه ترغيب صاحبان كاال به فعاليت كانتينري و افزايش 
خطوط كشتيراني به منظور جابه جايي اينگونه محموله ها، تخصيص 
محوطه ويژه نگهداري كانتينرهاي خالي ورودي و كانتينرهاي در انتظار 
نوبت ارسال و همچنين ايجاد ش��رايط ورود و خروج كانتينر و تسريع 
پهلودهي شناورها را از جمله مهم ترين اقدامات صورت گرفته به منظور 
ارتقاي عملكرد كانتينري در اين بندر دانست.  عسكري نسب گفت: طي 
دوره زماني ياد شده، حجم ترانزيت كاالهاي غيرنفتي )عمدتاً خودرو( 
در بنادر غرب هرمزگان به ۱۱9 هزار و ۷6۳ تن رسيد كه نشانگر رشد 
49 درصدي نسبت به سال گذشته اس��ت.  وي افزود: حجم صادرات 
محصوالت كشاورزي، دامي و احشام به ۱۰۷ هزار و ۸۸۲ تن رسيد كه 
نشانگر رش��د ۱4 درصدي است.  اين مقام مس��ئول تعداد شناورهاي 
ورودي به بنادر غرب هرمزگان را ۵ هزار و ۱6۲ فروند اعالم كرد و ادامه 
داد: از اين ميزان، ۲96 فروند شناور باالي هزار تن و 4هزار و ۸66 فروند 

زير هزار تن ظرفيت بارگيري داشته اند.

 اختصاص ۵0 هكتار زمين 
به پارك علم و فناوري گلستان   

50 هكتار زمين در س�ه نقطه استان با     گلستان
مركزيت مركز استان در اختيار پارك 

علم و فناوري گلستان قرار مي گيرد. 
استاندار گلستان در نشست معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با اعالم 
اين خبر و با بيان اينكه پيش از اين تنها حدود ۲ هكتار زمين در اختيار پارك 
علم و فناوري استان قرار داردگفت: ۱۰ هكتار زمين در مركز استان، ۲۰ 
هكتار زمين در گنبدكاووس و ۲۰ هكتار زمين نيز در منطقه ويژه اقتصادي 
اترك در اختيار پارك علم و فناوري اس��تان قرار مي گيرد.   س��يد مناف 
هاشمي با اشاره به ظرفيت هاي خوبي گلستان در زمينه هاي فناوري هاي 
نوين، افزود: در آخرين جمع بندي معاونان وزارت ارتباطات، گلستان در 
۳تا 4 شاخص فناوري در رتبه هاي ۵ تا ۷ كشور قرار دارد.« استاندار گلستان 
ادامه داد: »در حال حاضر دو موضوع مهم بهره وري در حوزه كشاورزي با 
روش هاي نوين و حسگرها براي كاهش آتش سوزي در جنگل هاي استان 

را در زمينه اقتصاد دانش بنيان در گلستان دنبال مي كنيم.«

 اجراي ۳ طرح كاهش شكاف ديجيتال 
در آذربايجان غربي   

   آذربايجان غربي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: 
تاپايان سال س�ه طرح عمده در حوزه 
كاهش شكاف ديجيتال در استان آذربايجان غربي اجرايي مي شود. 
محمدجواد آذري جهرمي با بيان اينكه آذربايجان غربي در حوزه ديجيتال 
ظرفيت بسيار بااليي دارد افزود: براي اجراي اين طرح ۱۵4 ميليارد تومان 
اعتبار اختصاص يافته اس��ت.  وي با بيان اينكه مشكل جدي اين استان 
ارتباطات جاده اي اس��ت ادامه داد: عقب ماندگي استان زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات نيست، بلكه پايين بودن سواد رسانه اي است كه نيازمند 
توجه بيشتر است و در اين راستا فناوري اطالعات مي تواند نقش مؤثري 
در تسهيل سوادآموزي داشته باشد.  وي همچنين از اجراي طرح تكاپو در 
استان خبر داد و گفت: اين طرح به صورت مشترك با وزارت كار و تعاون 
اجرايي مي شود كه برش هاي اس��تاني، كشوري و نقشه هاي الزم در اين 
خصوص تهيه شده و براي اجراي آن هزار ميليارد تومان درخواست شده 
است.  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص هدف از سفر به استان 
افزود: مشكل اصلي اس��تان آذربايجان غربي در حوزه ارتباطات پوشش 
جاده اي است و امسال اين پوشش با اجراي طرح هاي زيربنايي و افزايش 

آن به ۸۰ سايت ۲۰۰ كيلومتر ديگر توسعه خواهد يافت.

 انجام ۲00 هزار مترمربع لكه گيري آسفالت 
در آزادراه كرج– قزوين   

   البرز معاون راه�داري اداره كل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان البرز از انجام 
عمليات لكه گيري انجام ۲00 هزار مترمربع لكه گيري آسفالت در 

آزادراه كرج- قزوين خبر داد. 
عباس صفري با بيان اينكه عمليات ايمني راه ها از اوايل مهرماه با ش��تاب 
بيشتري انجام خواهد ش��د، گفت: اين روزها عمليات درزگيري به منظور 
نگهداري و پيشگيري از خرابي آسفالت در باند جنوبي آزادراه كرج - قزوين 
انجام  شده اس��ت؛ زيرا اجراي آن با ترافيك عبوري تداخل چنداني ندارد.  
صفري با تأكيد بر اينكه بيش از ۲۰۰ هزار مترمربع لكه گيري آسفالت در 
س��طح آزادراه كرج - قزوين انجام  شده است، گفت: همچنين بيش از ۱6 
كيلومتر عمليات لكه گيري نيز در محور كرج - چالوس انجام شد ولي به دليل 

باال بودن حجم ترافيك عمليات مربوطه به حالت تعليق درآمده است. 

بيش از 10 روز اس�ت كه رزمايش اقتدار عاشوراييان سپاهيان حضرت محمد 
رسول اهلل)ص( در استان هاي ايران آغاز شده است. حركتي كه حاال با پيوستن 
خودجوش م�ردم به جهادگران موج�ي از همدلي و اتحاد را در مس�ير اعتال و 
پيشرفت و رفع فقر و محروميت را به وجود آورده است. هر روز اخبار تازه اي از 
فعاليت هاي بسيجيان جهادگر به گوش مي رسد و حاال جهادگران بسيج جامعه 
زنان در مراغه رزمايش آموزش�ي فرهنگي خود را در عرصه هاي مختلف آغاز 

كردند تا با ورود زنان و دختران به اين رزمايش موج انقالب جهاد و س�ازندگي 
تكميل شود. اما با اين اوصاف روز گذش�ته رئيس سازمان بسيج مستضعفان 
در رزمايش عاشوراييان سپاهيان حضرت محمد رسول اهلل)ص( كه در ميدان 
صبحگاه لشكر عملياتي 5 نصر استان خراسان رضوي برگزار شد از مسئوالن 
گله كرد كه چرا از ظرفيت بس�يج استفاده نمي كنند. گله اي كه نشان مي دهد 
بسيج آنقدر ظرفيت دارد كه مي تواند بسياری از مشكالت كشور را حل كند.
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   گزارش يك

اين حوزه براي جبران اين خسارات نمي شود.«
   ايجاد اشتغال پايدار با حمايت متوليان

درحالي كه روز به روز از تعداد فعاالن حوزه دامداري 
و دام پروري كاسته مي شود، به دليل افزايش نياز به 
واردات گوشت بر قيمت اين محصول دامي افزوده 
مي ش��ود. رئيس هيئت  مديره اتحاديه گاوداران 
كاشمر در ارتباط با مش��كالت دامداران خراسان 
رضوي مي گويد: »كارخانه ها محصوالت ش��يري 
دامداران را به صورت غيرنقدي خريداري مي كنند 

و پس از ۳ الي 4 ماه وجوه آن را به دامدار مي دهند. 
اين موضوع باعث مي شود كه دست دامدار خالي 
بماند و توان تأمين علوف��ه و نهاده هاي مورد نياز 
دام هاي خود را نداشته باشد.« با اين تفاسير حال 
مناطق ديگر نيز بهتر از اين شهرستان ها نيست. 
از اين رو براي حفظ دامداري ه��ا عالوه بر هدايت 
آنها به دامداري صنعتي، الزم است هرچه سريع تر 
متوليان براي رفع مش��كالت و به ثبات رساندن 

قيمت شير و گوشت وارد ميدان شوند. 

آگــهی فراخـوان عمومـی

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي آذربایجان غربی 


