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متعل�ق ب�ه دوره 
ژوراسيک است كه 
قدم�ت ۴۰ ميلي�ون س�اله دارد و یک�ی از 
ارزشمندترین منابع طبيعي جهان به شمار می آید 
كه از آن به عنوان موزه طبيعی یاد می شود. این 
ویژگی ها موجب ش�ده تا همواره این جنگل ها 
مورد توجه ویژه محققان باشد و از سرمایه های 
بسيار ارزشمند دوران كهن به شمار رود . در حال 
حاضر پراكندگی این جنگل ها در حاشيه جنوبی 
دریای خزر خصوصاً استان های گلستان، گيالن، 
مازندران و س�منان س�بب ش�ده تا محققان 
بسياري در بازدید از این جنگل ها خواستار حفظ 
آنها به عن�وان مهم ترین مي�راث طبيعي ثبت 
جهاني ش�وند؛  موضوعي كه موجب شد تا روز 
گذشته معاون ميراث فرهنگی سازمان ميراث 
فرهنگی، گردش�گری و صنایع دستی كشور 
اعالم كند: »جنگل های هيركان�ی در راه ثبت 
جهانی هستند و با اتمام مراحل برای شهریور و 
مهرماه سال ۹۸ برای ثبت یونسکو می روند.«

    
جنگل ه��اي هیرکان��ی از جمل��ه جنگل ه��ای  
پوششی به شمار می روند که بازمانده دوره سوم 
زمین شناس��ی و غنی از نظر گونه ه��ای بومی و 
باستانی هستند. در حالی که در اکثر نقاط اروپا 
و سیبری این جنگل ها قادر به بقا در مقابل سرما 
نبودند، به دلیل اقلیم معتدل تر حاش��یه دریای 
خزر جنگل هیرکانی در ای��ن منطقه به حیات 
خود ادامه داد و برخی گونه ها ب��ه تدریج بومی 
این جنگل ها شدند به طوري که  در حال حاضر 
150 گونه بومی )آندمیک( درخت��ی و بوته ای 
در جنگل هیرکان��ی وجود دارد که شمش��اد و 
انجیلی از این جمله اند. در این میان نوار باریكي 
از سواحل دریاي خزر در ایران به عنوان مهم ترین 

و بزرگ ترین رویش��گاه این درختان به ش��مار 
می رود. یكي از کارشناس��ان جنگل شناسی در 
این خصوص می گوید: »از نظر جغرافیای جنگل، 
جنگل های خزری ش��مال ایران، ب��ه طور کلی 
جزو جنگل های س��بز تابس��تانی یا جنگل های 
پهن ب��رگ خزان کننده ب��ه ش��مار می آیند که 
دارای جنگل های مدیترانه ای نیز می باش��د که 
به جنگل های هیرکانی مشهورند.« محمد عرب 
می افزاید: »طول این ن��وار حدود 800 کیلومتر 
و عرض آن بی��ن 20 تا 70 کیلومتر در نوس��ان 
است. جنگل های ش��مال ایران از آستارا شروع 
مي شود و تا دره گلیداغی بجنورد ادامه می یابد. 
گسترش عمودی آن از س��طح دریا شروع شده 
و تا ارتف��اع حداکثر 2800 مت��ر ادامه می یابد.« 
وي ادامه می دهد: »مس��احت این جنگل ها در  
دهه 20 به 3/6 میلیون هكتار بالغ می شد که  با 
شروع بهره برداری تجاری از جنگل های مزبور و 

همچنین چرای مفرط و قطع بی رویه، این سطح 
دائم رو به کاهش نهاد به طوری که در حال حاضر 
حدود 1/9 میلیون هكتار جنگل در این منطقه 
باقی مانده که از این مقدار فقط 1/2 میلیون جزو 
جنگل های مرغوب و تجاری محسوب می شود.«
  وجود گونه هاي نادر در جنگل های هيركاني 
ویژگي ممتاز این جنگل ها براي حیات گونه هاي 
نادر پرندگان و پس��تانداران سبب ش��ده تا این 
مناطق در شمال کشور خصوصاً استان گلستان 

محلي مناسب براي زیست آنها به شمار رود.
یكي از کارشناس��ان در این خصوص می گوید: 
»شرایط مناسب براي زیست برخي از پرندگان 
س��بب ش��ده تا در حال حاضر برخي پرندگان 
نادر یا رو به انقراض از جمله گنجشک س��انان، 
سار، دارکوب، اردک نوک پهن ، قرقاول خزری، 
کبک، بلدرچین، کبوتر جنگلی، قرقی، شاهین، 
ق��وش، دال، عق��اب، جغ��د و اردک اره در این 

جنگل ها به حیات خود ادامه دهند.« محس��ن 
ملك��ي می افزاید: »همچنی��ن در این جنگل ها 
پستانداران و چهارپایان مختلفي زندگي می کنند 
که می توان به مرال، شوکا، کل و بز، پلنگ، گرگ، 
گراز، خرس قهوه ای، روباه سردم س��یاه ، شغال، 
سمور، خارپشت، چوله، خرگوش، موش جنگلی، 

گورکن و گربه وحشی اشاره کرد.«
  جنگل های هيركانی در انتظار ثبت جهانی 
قرار گرفتن جنگل های هیرکاني در بین مرزهاي 
دو کشور ایران و آذربایجان سبب شد تا هر کدام 
از این دو کش��ور براي ثب��ت جهاني جنگل های 
هیرکاني اق��دام کنند به طوري ک��ه در 21 تیر 
1385 جمهوری آذربایجان درخواستی را مبنی 
بر ثبت جهانی جنگل های خزری- هیرکانی به 
یونسكو ارائه کرد، اما پس از  بررسی کارشناسان 
این س��ازمان اعالم ش��د به دلیل اینكه س��هم 
جمهوری آذربایج��ان تنها 20 ه��زار هكتار در 
مقابل سهم 2 میلیون هكتاری ایران از این جنگل 
متعلق به دوره ژوراسیک است، لذا ثبت جهانی 
این اثر به تنهایی به نام آذربایجان ممكن نیست. 
پس از آن مقامات فرهنگی ایران پیشنهادی را به 
آذربایجان ارائه دادند مبنی بر ثبت مشترک این 
اثر طبیعی، که به دلیل اختالفات دو طرف میسر 
نشده است. سرانجام پس از کش و قوس فراوان 
روز گذشته معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد: 
»جنگل های هیرکانی در راه ثبت جهانی هستند 
و با اتمام مراحل برای شهریور و مهرماه سال 98 
برای ثبت یونس��كو می روند.«  محمدحس��ین 
طالبیان افزود: »تاکنون هشت جلسه برای ثبت 
جهانی این جنگل های باارزش برگزار ش��ده که 
پنج جلسه در ایران، دو جلسه در کشور آلمان و 
جلسه هشتم هم در استان گلستان برگزار شد تا 

مراحل ثبت بررسی شود.«

   سمنان: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان با اشاره 
به ایجاد مرکز جامع حمایت از بیم��اران خاص در پلي کلینیک هاي در 
حال راه اندازي این استان، از افزایش تخت و ساخت مكان جدید براي 
دیالیز در سمنان خبر داد.  علي گوهري در آستانه روز بیماران خاص و 
صعب العالج، گفت: حمایت از بیماران خاص و صعب العالج مورد تأکید 
وزارت بهداشت و درمان بود و از س��ال 93 با اجراي عملي طرح تحول 

سالمت بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. 
   مركزي: مسئول بسیج سازندگي س��پاه روح اهلل استان مرکزي از 
پرداخت 44 میلیارد و 840 میلیون ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتي طي 
سال 96 در استان مرکزي خبر داد.  علي فراهاني گفت: بسیج سازندگي 
به منظور محرومیت زدایي و آباداني کشور اقدامات بسیاري را در قالب 
اردوهاي جهادي و هجرت )با هدف غني سازي اوقات فراغت جوانان( در 
همه عرصه ها اعم از آموزشي، بهداشتي، خدمات رساني، عمراني، مرمت 
بهسازي و زیباسازي مدارس انجام داده است.  وي افزود: در این راستا از 
ابتداي سال 96 و ابتداي سال 97 تعداد 20 هزار و 430 نفر را به اردوهاي 
جهادي اعزام کرده است؛ نوروز امس��ال نیز 25 گروه جهادي در عرصه 

فرهنگي، علمي و عمراني به مناطق محروم اعزام کرده است. 

در حالي واردات گوشت با رقم هاي سنگین انجام 
مي ش��ود که دامپروران بي ش��ماري در سراسر 
کش��ور قرار دارند و اغل��ب بازاري ب��راي فروش 
محصول خود نمي یابند. عالوه بر این دالالن هم 
از این آشفته بازار بهترین اس��تفاده را مي کنند و 
چراغ صنعت دامپروري کشور را کم سو و کم نور 
مي کنند. چرا که ای��ن صنعت هم همچون دیگر 
صنایع کشور با عدیده اي از مش��كالت از جمله 
جوالن دالالن، نبود ب��ازار فروش، تكمیل نبودن 
صنایع بسته بندي، تبدیلي و فرآوري مواجه است. 
عالوه بر این گران ب��ودن علوفه و عدم حمایت از 
دامپروران در مقابل انواعي از بیماري ها نیز سبب 
شده که بازار واردات گوشت قرمز در مقابل تولید 
داخلي داغ ش��ود. معضلي ک��ه حمایت از کاالي 
ایراني را با موانع و فراز و نش��یب هاي بس��یاري 
مواجه مي کند. در حال حاضر ب��ه گفته علیرضا 
رفیعي پور، رئیس س��ازمان  دامپزش��كي کشور، 

ساالنه به واردات 100 هزار تن گوشت در کشور 
نیاز داریم.  ب��ا توجه به اینكه بخ��ش عمده اي از 
این محصول در تهران و اس��تان هاي اطرافش به 
مصرف مي رسد، حسین نقوي حسیني نماینده 
م��ردم ورامین در مجل��س مي گوی��د: » واردات 
گوشت از برزیل با توجه به سابقه تاریخي که ایران 
در صنعت دامپروري دارد، بسیار ناراحت کننده 
و دشت ورامین نیز از آمادگي کافي براي تأمین 
گوش��ت مصرفي تهران برخوردار است.« در این 
راستا رئیس اداره تولیدات دامي جهاد کشاورزي 
ورامین با تأیید گفته هاي نماینده شهرس��تان، 
مي گوید: »ورامین از ظرفیت تولید 20 هزار تن 
گوشت در سال برخوردار است.« محمد قریشي 
ادامه مي دهد: »در حال حاضر 1500 واحد دامي 
داراي مجوز بهره برداري در شهرس��تان مشغول 
فعالیت بوده و 500 واحد دامي دیگر نیز در مرحله 

دریافت مجوز هستند.«

  واردات گوشت زیبنده دامداري كشور نيست
با این تفاسیر که اغلب استان هاي کشور توانایي 
تولید باالی��ي در زمینه گوش��ت دارند، توجیهي 
براي واردات گوشت قرمز وجود ندارد. با این حال 
این اتفاق رخ مي دهد و نماینده ورامین در مجلس 
نس��بت به این موضوع انتقاد مي کند و مي گوید: 
»امس��ال با توجه به بیانات مقام معظم رهبري، 
به سال تولید داخلي مزین ش��ده و این در حالي 
اس��ت که یكي از محصوالت اس��تراتژیک کشور 
تولیدات کشاورزي و دامپروري است.« حسیني 
با اظهار ناراحتي ادامه مي دهد: »دش��ت ورامین 
آمادگي الزم را براي تأمین گوشت مصرفي تهران 
دارد و ما در این ارتباط مذاکراتي هم با مسئوالن 
مربوطه براي انعقاد قرارداد با دامداري هاي ورامین 
داشته ایم اما متأس��فانه اراده اي براي حمایت از 
تولید داخلي در این زمینه وجود ندارد.« نماینده 
مردم ورامین در مجلس ضمن اش��اره به ضرورت 

حمای��ت از دامپروران به عن��وان تولیدکنندگان 
داخلي در سال حمایت از کاالي داخلي مي افزاید: 
»براي حمایت از دام��داران در چرخه تولید باید 
بازار فروش مناس��بي براي دامداران ایجاد کرد تا 
دامداران بتوانند محصوالتش��ان را با نرخ مناسب 
به فروش برسانند. این نیز درحالي است که اکنون 
چنین بازاري از س��وي دولت براي دامداران مهیا 
نشده اس��ت و دالالن با نفوذ خود به بازار گوشت 

سود صنعت دامپروران را مي بلعند.« 
وي با اش��اره به اینكه واردات گوش��ت خسارات 
فراواني به دامپروران داخلي وارد کرده است، ادامه 
مي دهد: »نمي توان به بهانه تنظیم بازار کشاورزان 
و دامپروران داخلي را کنار زد.« عالوه بر این یكي 
از انتقادات��ي که حول محور صنع��ت دامپروري 
چه در ورامین و چه در دیگر اس��تان هاي کشور 
است، مسئله دردس��ترس نبودن علوفه و گراني 
آن اس��ت. معضلي که دامپروران را به شكست و 
ورشكستي نزدیک مي کند. چترهایي که باید از 
سوي مسئوالن براي حمایت از کاالي داخلي باز 
شود و در نبود آنها دامپروران با مشكالتی همچون 
نبود علوفه ارزان و عدیده اي از بیماري هاي دامي 

مواجه کرده است. 
  ضرورت حمایت دامپروران در مقابل دالالن

گفته مي ش��ود طي س��ال هاي اخیر در راستاي 
افزایش تولید گوش��ت در شهرس��تان ورامین و 
بهره مندي بهتر از ظرفیت هاي این منطقه بیش از 
40 میلیارد ریال براي احداث مجتمع دامپروري 
رزاق آب��اد ورامین با ه��دف ایجاد اش��تغال براي 
جامعه عش��ایري منطقه هزینه ش��ده است. در 
این رابطه مدیرکل امور عش��ایري استان تهران 
مي گوید: »با راه اندازي این مجتمع زمینه اشتغال 
بكار بیش از یكصد نفر از افراد جویاي کار عشایر 
شهرس��تان ورامین فراهم خواهد ش��د.« هاتف 
ممیزي مي افزاید: »عشایر ورامین با داشتن بیش 
از 25 هزار رأس دام سبک، ظرفیت تولید ساالنه 3 
هزار و 650 تن گوشت و 250 تن محصوالت دامي 
را دارند.« اتفاق خوش یمني که باز هم رونق آن در 
گرو حمایت متولیان از دامپروران در مقابل واردات 
و جوالن دالالن است. چرا که اگر حمایتي انجام 
نشود، این ظرفیت هم مورد استفاده قرار نمي گیرد 
و اشتغالي هم که ایجاد شده است از بین مي رود. 
معضلي که دود آن در طوالني مدت در چشم مردم 
و مسئوالن مي رود. بنابر این نه تنها باید مسیر را 
براي فعالیت ورامیني ها باز کرد، بلكه در راستاي 
حمایت از کاالي داخلي باید مسیر تولیدکنندگان 

گوشت را در تمام استان  ها هموار کرد. 
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طعم تلخ گوشت هاي وارداتي زير دندان دامداران وراميني
  نماينده مردم  ورامين در مجلس معتقد است واردات بي رويه گوشت و حضور دالالن در اين شهرستان 
مانع توليد و حمايت از كاالي داخلي شده چون ورامين ظرفيت 20 هزار تن توليد گوشت در سال را دارد

حمايت های جهاني براي ثبت جنگل های هيركاني به نام ايران

 فرودگاه پيام 
فرصت اقتصادي تر شدن كشاورزي البرز

اس�تقرار راه هاي ترانزیتي مهم كشور و     البرز
وجود ف�رودگاه پي�ام در اس�تان البرز و 
دسترسي مناسب توليدكنندگان به این كریدور صادراتي ميوه و تره بار 
و فرآورده هاي كش�اورزي به اقصي نقاط دنيا فرصت مناسبي براي 
اقتصادي تر شدن فعاليت هاي كشاورزي منطقه را فراهم كرده است. 
محمدعلي نجفي استاندار البرز گفت: در یازدهمین کنفرانس ملي اقتصاد 
کش��اورزي با عنوان کردن مطلب فوق گفت: استان البرز از ظرفیت هاي 
بسیاري در زمینه کشاورزي برخوردار است که مي تواند با بهبود شرایط، 
اقتصاد کش��اورزي را رونق دهد.  وي با تأکید بر اینكه الزم است به اقلیم 
مستعد کشاورزي نگاه ویژه شود، افزود: با بهره گیري از نخبگان و پژوهشگران 
کشاورزي استان البرز مي توانیم در راستاي استقرار راه هاي ترانزیتي کشور 
در این استان و مراکز علمي و پژوهشي در استان البرز اقدام کنیم.  استاندار 
البرز تصریح کرد: استان البرز در زمینه هاي مختلفي داراي ظرفیت کافي 
اس��ت که در این میان مي توان به حوزه صنعت، کشاورزي یا گردشگري 
اشاره کرد.  نجفي اضافه کرد: عملكرد گندم در بعضي از نقاط استان توسط 
تولیدکنندگان نمونه با بیش از 11 تن در هكتار و عملكرد باالي بسیاري 
از محصوالت باغي و فرآورده هاي دامي، اس��تان را در رتبه هاي نخس��ت 
کشوري قرار داده اس��ت.  وي گفت: استقرار راه هاي ترانزیتي مهم کشور 
و وجود فرودگاه پیام در استان البرز و دسترسي مناسب تولیدکنندگان به 
این کریدور صادراتي میوه و تره بار و فرآورده هاي کشاورزي به اقصي نقاط 
دنیا فرصت مناسبي براي اقتصادي تر شدن فعالیت هاي کشاورزي منطقه 
را فراهم کرده است.  نجفي افزود: با حل مشكل تعرفه سوخت هواپیماهاي 
باري و تسریع در ساخت و تكمیل بزرگراه ها و آزادراه هاي موجود مي توان از 
این ظرفیت به نحو مطلوب تري براي کشور در سال حمایت از کاالي ایراني 
بهره برداري کرد.  وي خاطرنش��ان کرد: نزدیكي به کالن شهرهاي کرج و 
تهران، قیمت باالي زمین در استان و تقاضاي زیادي که براي تبدیل اراضي 
کشاورزي به سایر فعالیت هاي اقتصادي در استان وجود دارد؛ تهدیدي براي 

تبدیل اراضي کشاورزي استان مي باشد. 

 نخستين سامانه جامع دريانوردان كشور 
در بندر شهيدرجايي راه اندازي شد    

سرپرست معاونت دریایي بنادر و دریانوردي     هرمزگان
هرم�زگان از راه ان�دازي س�امانه جام�ع 
دریانوردان در بزرگ ترین بندر بازرگاني كشور شهيدرجایي خبر داد. 
اس��ماعیل مكي زاده گفت: این س��امانه به منظور ارائ��ه خدمات بهتر 
و بیش��تر به دریان��وردان راه اندازي ش��ده و دریان��وردان مي توانند با 
مراجعه به پایگاه اطالع رساني بندر ش��هیدرجایي به آدرس اینترنتي 
Shahidrajaeeport. pmo. ir از خدم��ات ارائ��ه ش��ده در 
سامانه جامع دریانوردان بهره مند شوند.  این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: از این پس، دریانوردان مي توانند با مراجعه به این س��امانه ضمن 
دسترس��ي به درگاه جامع خدمات الكترونیكي، تمامي امور مربوط به 
آزمون ها و صدور اسناد دریانوردي ش��امل ثبت نام اینترنتي، دریافت 
نتایج، درخواست اینترنتي صدور گواهینامه ها و شناسنامه دریانوردي و 
پیگیري آن اقدام نموده یا اطالعات و اخبار الزم را از این مسیر، دریافت 
کنند.  بندر شهیدرجایي دروازه طالیي اقتصاد ایران است که 53 درصد 
صادرات و واردات، 70 درصد ترانزیت و تخلی��ه و بارگیري حدود 85 
درصد کاالهاي کانتینري در سطح کل بنادر کشور را پشتیباني مي کند.  
این بندر مهم و راهبردي با 18 دس��تگاه گنتري کرین )جرثقیل غول 
پیكر براي تخلیه و بارگیري کانتینري( و40 پست اسكله، بزرگ ترین 
و پیش��رفته ترین بندر کانتینري ایران است.  بندر ش��هیدرجایي در 
23کیلومتري غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است. 

 4 بناي تاريخي آذربايجان شرقي 
در ليست مزايده صندوق احيا    

مدیركل ميراث فرهنگي، صنایع دستي و     آذربايجان شرقي
گردشگري آذربایجان شرقي از قرارگيري 
چهار بناي تاریخي آذربایجان ش�رقي یعني خانه ه�اي ناصح زاده، 
سرخه اي، معبودي تبریز و عمارت امير ارشد ورزقان در طرح مزایده 
صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي، خبر داد. 
مرتضي آبدار گفت: با توجه به اینكه میراث تاریخي براي همه ما ارزشمند 
است و حفظ و صیانت از بناهاي تاریخي یكي از مهم ترین رسالت هاي اداره کل 
میراث فرهنگي استان محسوب مي شود، لذا طرح احیا و بهره برداري سودمند 
از میراث ماندگار استان، مي تواند در تقویت ظرفیت هاي گردشگري استان، 
مؤثر باشد.  این مسئول تأکید کرد: اگر این بناهاي تاریخي ضمن حفاظت و 
صیانت، احیا شوند، مي توانند در توسعه و پیشرفت استان نقش کلیدي ایفا 
کنند.  وي با اشاره بر اینكه بافت تاریخي یک شهر موتور محرک ثروت و رشد 
اقتصادي آن شهر است، تصریح کرد: در صورت نهادینه شدن فرهنگ احیا 
بناهاي تاریخي با هدف توسعه و گسترش اقتصادي در بین مردم، مي توان 
در راستاي بحث اقتصاد مقاومتي، از پتانسیل زیاد این بخش استفاده کرد.  
آبدار با ابراز امیدواري از این که صندوق احیای بناهاي تاریخي مي تواند با انجام 
وظایف قانوني خود پیوند دهنده مردم و مواریث تاریخي و فرهنگي کشور 
باشد و زمینه استفاده مردم از این ابنیه را فراهم کند، بیان کرد: در راستاي 
این اثربخشي، بسترهاي قانوني فراهم شده تا در قالب واگذاري هاي صندوق 
احیا، مشارکت بخش خصوصي و حضور مردم در مرمت، احیا و بهره برداري 

بهینه از بناهاي تاریخي کشور، بیش از پیش محقق شود. 

 تحويل 259 واحد مسكوني
 به مددجويان كميته امداد بوشهر    

مع�اون هماهن�گ كنن�ده س�پاه امام     بوشهر
صادق)ع( اس�تان بوش�هر از احداث و 
تحویل 25۹ واحد مسکن مددجویي به مددجویان كميته امداد با 
اعتب�اري بال�غ ب�ر 6 ميلي�ارد و 216 ميلي�ون توم�ان خب�رداد. 
سرهنگ س��هراب انبارکي با بیان اینكه س��پاه هر جا احساس کند که 
انقالب به خطر افتاده وارد عمل مي ش��ود، گفت: یكي از مأموریت هاي 
ویژه سپاه مربوط به حوزه بسیج سازندگي است.  وي افزود: حوزه عملیات 
بسیج سازندگي در جایي اس��ت که مأموریت هاي ناتمام وجود دارد و 
دولت در مناطق کم برخوردار و داراي پروژه هاي نیمه تمام نیاز به کمک 
دارد. به دلیل حوزه فعالیت بسیج سازندگي با همه اقشار مردم در ارتباط 
است و با حداقل هزینه ها کارهاي بزرگي را به انجام مي رساند.  معاون 
هماهنگ کننده سپاه امام صادق)ع( بیان کرد: تأمین بسته هاي حمایتي 
براي نیازمندان از دیگر اقداماتي اس��ت که طي سال گذشته بیش از 6 
هزار بسته حمایتي با اعتبار 5 میلیارد ریال در استان توزیع شد.  انبارکي 
خاطرنشان کرد: سپاه استان بوشهر در طرح بیابان زدایي در خوزستان نیز 
مشارکت داشته و بسیج سازندگي بوشهر 5 هزار اصله نهال در 20 هكتار 
اراضي بیاباني خوزستان کاشت.  وي با اشاره به اعزام 20 هزار نفر در قالب 
اردوهاي جهادي به مناطق محروم، افزود: براي ایجاد کارگاه هاي مختلف 
اقتصاد مقاومتي در استان نیز 41 میلیارد ریال تسهیالت کم بهره به 362 
نفر پرداخت شد.  معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق)ع( از اجراي 
132 پروژه با اعتبار 22/5 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان بوشهر 
طي س��ال جاري خبر داد و افزود: همه تالش خود را براي ارائه بهترین 

خدمات به محرومان و نیازمندان به کار خواهیم گرفت. 

 رتبه نخست استان مركزي 
در تحقيق، توسعه و فناوري سال9۶ كشور

برمبناي ارزیابي انجام شده، استان مركزي    مركزي
سال گذشته رتبه نخس�ت استان هاي 
كشور را در مقوله تحقيق، توسعه و فناوري به خود اختصاص داده است. 
 محمدرضا حاجي پور رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
مرکزي با اعالم این خبر گفت: استان مرکزي سال 94 در زمینه تحقیق، 
توسعه و فناوري رتبه بیست و هشتم را در کشور کسب کرده بود.  وي افزود: 
این رتبه در سال 95 با 25 رتبه افزایش به جایگاه سوم در کشور ارتقاء یافت 
و در سال 96 به رتبه نخست رسید.  حاجي پور بیان کرد: در همین راستا 
سال گذشته یک هزار و 400 نفر ساعت آموزش در حوزه ایجاد شرکت هاي 
دانش بنیان در استان مرکزي برگزار شد که این آموزش ها موجب تأسیس 
74 شرکت دانش بنیان در استان شد.  این مسئول خاطرنشان ساخت: 
تأسیس این 74 شرکت دانش بنیان در سال گذشته موجب شد در این 
مقوله رتبه استان در کشور از هفتم به پنجم ارتقا پیدا کند و در سال جاري 
نیز توسعه تحقیق و پژوهش اولویت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مرکزي اس��ت.  وي تصریح کرد: در این رابطه طي سال هاي اخیر 
آموزش هایي در استان مرکزي برگزار شده و بیش از یكصدنفر از مدیران 
و مسئوالن مرتبط نیز با روش هاي تحقیق و پژوهش در این حوزه آشنا 
شدند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي ادامه داد: با 
توجه به اینكه امسال صادرات 1/5 میلیارد دالري کاال براي استان مرکزي 
مدنظر قرار گرفته، توسعه تحقیق و پژوهش و همچنین شرکت هاي دانش 

بنیان اقدام اثرگذاري در این زمینه است. 

پرداخت 5 ميليارد تسهيالت اقتصاد مقاومتي 
در اردبيل     

سال گذشته در راستاي ایجاد مشاغل      اردبيل
خانگي و كارگاه هاي كوچک توليدي در 
س�طح اس�تان 5 ميليارد و ۳1۸ ميليون تومان تسهيالت اقتصاد 

مقاومتي پرداخت شده است. 
سرهنگ پاسدار علي پیرجاهد مسئول سازمان بسیج سازندگي سپاه 
 اردبیل با عنوان کردن خبر فوق گفت: بس��یج س��ازندگي سپاه استان 
در 3 بخ��ش محرومیت زدایي اردوهاي جهادي و اش��تغالزایي و ایجاد 
کارگاه هاي کوچک تولیدي فعالیت مي کند که در حوزه محرومیت زدایي 
و فعالیت هاي عمراني سال گذشته 268 فعالیت عمراني با هزینه کرد 
3 میلیارد و 600 میلیون تومان اجرا شد.  وي افزود: یک میلیارد و 100 
میلیون تومان از این مبلغ از اعتبارات ملي اس��تاني و 2 میلیارد و 500 
میلیون تومان نیز از طریق مشارکت هاي مردمي و نیز فعالیت گروه هاي 
جهادي انجام شد که این حجم از کارهاي عمراني در سایر دستگاه هاي 
دولتي و نهادها بي سابقه بوده که با مشارکت مردم و گروه هاي جهادي به 
اجرا رسید.  مسئول سازمان بسیج سازندگي سپاه استان اردبیل گفت: 
در حوزه اعزام گروه هاي جه��ادي در حال حاضر بی��ش از 200 گروه 
جهادي در استان فعال بوده که در هر گروه حدود 20 نفر فعال هستند که 
فعالیت این گروه هاي جهادي در راستاي پر کردن اوقات فراغت جوانان 
و حرکت فرهنگي بسیار مناسب است.  وي ادامه داد: سال گذشته 489 
نفر تسهیالت اقتصاد مقاومتي را دریافت کرده اند که حدود 5 میلیارد و 
318 میلیون تومان به متفاضیان مشاغل خانگي و کارگاه هاي کوچک 
تولیدي پرداخت شد.  پیرجاهد افزود: براي این متقاضیان به تعداد 739 
نفر کالس هاي آموزش��ي برگزار و با همكاري سازمان جهاد کشاورزي 
استان در 302 روستاي استان برنامه همگان با کشاورزي براي آموزش 
کش��اورزان برگزار ش��ده و تفاهم نامه هاي دیگري با سایر دستگا هاي 
اجرایي از جمله منابع طبیعي براي کاش��ت 4 هزار و 221 اصله نهال با 
مشارکت هاي سازمان هاي جهادي انجام دادیم.  وي اظهار کرد: پرداخت 
این مقدار براي 438 نفر به طور مستقیم و 730 نفر به طور غیرمستقیم 
اشتغال ایجاد کرده و امسال نیز پرداخت تسهیالت اقتصاد مقاومتي تا 

سقف 15 میلیون تومان در استان ادامه خواهد داشت. 

اجراي مرحله شهرستاني چهل و يكمين دوره 
مسابقات قرآن كريم خراسان رضوي    

رئيس اداره امور قراني اداره كل اوقاف     خراسان رضوي
و ام�ور خيری�ه خراس�ان رضوي از 
برگ�زاري مرحل�ه شهرس�تاني چه�ل و یکمين دوره مس�ابقات 
قرآن كریم به صورت آموزش محور در 21 پایگاه این استان خبر داد. 
جعفر حسیني با بیان اینكه »آموزش قرآن« به عنوان یكي از ارکان زیربنایي 
توسعه فرهنگ قرآن در جامعه محسوب مي شود؛ افزود: آموزش قرآن کریم 
با هدف تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن در آحاد جامعه و ارتباط 
مستمر با آن و تحقق مضامین آیات قرآني در رفتار فردي و اجتماعي اقشار 
مختلف جامعه دنبال مي ش��ود.  وي از آغاز برگزاري مرحله شهرستاني 
مس��ابقات قرآن کریم در 20 ش��هر اس��تان خبر داد و افزود: این دوره از 
مس��ابقات در دو بخش خواهران و برادران تا 23 اردیبهشت سال جاري 
در شهرستان هاي خراسان رضوي برگزار مي شود.  رئیس اداره امور قراني 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي بیان کرد: این دوره از مسابقات 
در رش��ته هاي حفظ کل و جزء، مفاهیم، روخواني، روانخواني و... انجام 
مي شود.  وي با اشاره به اینكه مسابقات شهرستان مشهد بعد ماه مبارک 
رمضان اجرا مي شود، اظهار کرد: مرحله شهرستاني مسابقات قرآن کریم 
در شهرستان هاي درگز، گناباد، چناران، قوچان، سبزوار، جوین و جغتاي، 
بردسكن، خلیل آباد، تربت حیدریه و تربت جام، بجستان، داورزن، نیشابور، 
چناران، کالت، طرقبه شاندیز، رشتخوار، کاشمر و خواف برگزار مي شود.  
حس��یني اظهار کرد: در جهت ارتقاي سطح کیفي مسابقات قرآن کریم 
داوران استاني قضاوت این مسابقات را برعهده خواهند گرفت.  وي محور 
برگزاري این مسابقات را عالوه بر گسترش فعالیت هاي فرهنگي � قرآني، 
به کارگیري آموزه ها و مفاهیم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي ذکر کرد 
و افزود: قرآن کریم بهترین منبع استخراج دستورات زندگي است و در واقع 
ترویج سبک زندگي قرآني مهم ترین هدف برگزاري این مسابقات است. این 
مسئول تصریح کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام براي رشته هاي 
آوایي، عالقمندان مي توانند فقط جهت شرکت در رشته هاي معارفي به 
سایت http://quraniran. ir یا به ادارات اوقاف شهرستان ها تا 

پایان اردیبهشت ماه مراجعه کنند. 

در حالي شهرستان ورامين در ۳۵ كيلومتري جنوب شرقي شهر تهران قرار دارد 
و با ظرفيت توليد ساالنه 20 هزار تن گوشت قرمز مي تواند بخش عمده اي از نياز 
شهرستان و شهرهاي اطراف را برطرف كند كه جوالن دالالن و واردات بي رويه 

گوشت مانع اين امر مي شود. از اين رو همواره دامداران شهرستان بازاري براي عرضه 
محصوالتشان ندارند و متحمل زيان هاي اقتصادي فراواني مي شوند. معضلي كه به 
جاي حمايت از كاالي داخلي به واردكنندگان عرصه بيشتري براي جوالن مي دهد. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

مديركل ش�يالت سيس�تان و بلوچس�تان از 
صادرات 80 درص�د ميگوي تولي�دي مزارع 
گواتر چابهار به بازارهاي اروپا و آسيا خبر داد. 
هدای��ت اهلل میرمرادزهي با بیان این ک��ه چابهار و 
کنارک بر اساس نظر کارشناسان شیالتي بهشت 
آبزي پروري ایران است، اظهار کرد: در مجموع بر 
اساس مطالعات انجام  ش��ده 42 هزار هكتار مزارع 
مس��تعد پرورش میگو در چابهار و کنارک وجود 
دارد و ما در اینجا به دلیل داشتن آب وهواي مطلوب 

قابلیت پرورش سه مرحله میگو در سال را داریم.  وي 
افزود: مزارع پرورش میگوي ما در چابهار فعاًل تنها 
محدود به مزارع گواتر در شرق چابهار و نقطه مرزي 
پاکستان مي شود، این مزارع حدود 4 هزار هكتار 
وس��عت دارد که حدود 3 هزار هكت��ار آن را مزارع 
مستعد پرورش میگو تشكیل مي دهد که تنها حدود 
هزار هكتار را به زیر کشت مي بریم و نیاز است تا با 
توسعه زیرساخت و احداث تأسیسات بقیه نیز به زیر 
کشت برود.  مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان 

تصریح کرد: عالوه بر مزارع گواتر، ما مزارع دیگري 
را نیز براي زیر کشت بردن میگو در نظر داریم، از 42 
هزار هكتار اراضي مستعد، 15 هزار هكتار از مزارع ما 
به  مراتب به  زیر کشت خواهند رفت که بر این مبنا 
در وهله اول، 3 هزار هكتار در بریس با مش��ارکت 
یک ش��رکت کره جنوبي، هزار هكتار در رودیک با 
مش��ارکت یک ایراني تبار کویتي و 100 هكتار را 
هم در منطقه تنگ با مشارکت س��پاه پاسداران با 
فراهم شدن زیرساخت به  زیر کشت خواهد رفت.  

میرمرادزهي گفت: سال گذش��ته بیش از 1300 
تن میگو از مزارع گواتر برداش��ت ش��د که حدود 
80 درصد آن یعني بیش از هزار تن به کشورهاي 
روسیه، امارات، ویتنام، چین و برخي از کشورهاي 
اروپایي صادر شد.  وي خاطرنشان کرد: میگویي که 
ما در مزارع سیستان و بلوچستان تولید مي کنیم 
از نوع وانامي شیش��ه اي اس��ت که میگویي بسیار 
بازارپسند براي آسیایي ها و اروپایي هاست و از سوي 

آنان پیش خرید مي شود.

صادرات 80 درصد ميگوي توليدي چابهار به اروپا و آسيا
   سيستان وبلوچستان
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