
خطوط ريلي در تمام دنيا زمينه ساز رشد و توسعه 
اقتصادي است به نحوي كه بس��ياري از كشورها 
با راه اندازي خطوط ريلي اقتص��اد خود را از ركود 
خارج كرده اند.  كاهش سوخت تا يك هفتم نسبت 
به مصرف سوخت جاده اي، افزايش رشد اقتصادي، 
افزايش سرعت سفر، جذابيت بيشتر براي مسافران، 
حفظ محيط زيس��ت و پرهيز از آلودگي هوايي و 
صوتي خطوط ريلي را گزينه مناسب و تأثير گذار 
در توس��عه پايدار كرده اس��ت.  در همين راس��تا 
پروژه راه آهن ايالم در ارديبهش��ت ماه ۹۲ توسط 
رئيس جمهور وقت كلنگ زني شد اما از آن زمان 
تاكنون اين پ��روژه فقط در س��خنان نمايندگان 
و مس��ئوالن ارشد كشوري و اس��تاني با لفظ » در 

 دست اقدام است« هر از چندگاهي شنيده مي شد.  
شش سال از زمان وعده ي اتصال راه آهن ايالم به 
كرمانش��اه مي گذرد. در آن زمان شاهپور پوالدي 
معاون عمراني وقت استانداري ايالم اين پروژه را 
جزو شش پروژه اولويت دار كشور دانست و مدعي 
شد گفت  و گو با شركت هاي خارجي براي آغاز به 
كار راه آهن ايالم هم انجام شده است.  در اهميت 
احداث خطوط ريلي ب��راي ايالم همين بس كه با 
توجه به دارا بودن مرز بين الملل��ي مهران، دروازه 
عتبات عاليات، مرز صادراتي و 430 كيلومتر مرز 
مشترك با عراق و تردد س��اليانه 4 ميليون زائر و 
۲/5ميليون زائر اربعين در ايام محرم اين كار بايد 

سال ها قبل صورت مي گرفت. 

  پروژههاييبدونزمانبرايبهرهبرداري
يك��ي از بزرگ تري��ن مش��كالت پروژه ه��ا در 
استان هاي مختلف اين است كه هرگز نمي توان بر 
روي زمان بهره برداري آنها كه از طرف مسئوالن 
اعالم مي شود حساب كرد. گواه اين ادعا همين 
كه معاون وقت اس��تانداري ايالم، زمان اجراي 
پروژه راه آهن ايالم را در فرجه پنج س��اله عنوان 
كرده بود و تأمين اعتبار را از طريق فايناس تمام 
شده! كه اگر گفته هاي معاون عمراني استانداري 
ايالم عملي مي شد سال گذشته يعني 13۹7 بايد 
ايالم را يكي از اس��تان هاي برخوردار از خطوط 
راه آهن مي ديديم. اما از آن تاريخ تا كنون راه آهن 
ايالم در تيتر يك سخنان مسئوالن استان بوده 

و وقتي از ايالم و توس��عه آن س��خن مي گويند، 
راه آهن را يكي از عملكردهاي مثبت خود عنوان 
مي كنند. راه آهني كه معلوم نيست كجاي بازي 
مردم قرار دارد.  حاال يك بار ديگر موضوع راه آهن 
ايالم مطرح شده و اين بار استاندار از آغاز شمارش 
معكوس براي وصل ش��دن ايالم به شبكه ريلي 

كشور خبر مي دهد. 
با اينكه قاسم سليماني دشتكي توضيح زيادي در 
مورد زمان افتتاح اين پروژه نداده اما اعالم كرده 
تالش هاي انجام گرفته در مسير توسعه استان در 
حال نتيجه دادن است و باالي 10 هزار ميليارد 
تومان در حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري شده 
و كارهاي بزرگي در دس��ت اقدام است كه براي 
استان ارمغان توسعه خواهد بود.  وي با بيان اينكه 
به زودي آرزوي ديرينه ايالمي ها يعني اتصال به 
خط ريلي كش��ور برآورده خواهد شد، ادامه داد: 
»در حالي كه وضعيت مالي سختي داريم اما در 

ايالم رشد قابل توجه اعتبارات داشته ايم.«
  وزيررفتاماقطارنيامد

فرام��وش نكنيم اس��تاندار اي��الم، قبل تر ها هم 
قول هايي داده بود. س��ليماني دش��تكي قبل از 
اربعين ۹6 آغ��از فعاليت پ��روژه راه آهن ايالم را 
به بعد از اربعين ۹6 واگذار و قرارگاه خاتم االنبيا 
را مجري راه آهن ايالم نام برد واخذ قرارداد براي 

پيمان راه آهن ايالم را تمام شده ذكر كرده بود. 
در آن زمان اس��تاندار ايالم از رايزني خود با وزير 
مسكن و شهرسازي خبر داده و موافقت با آغاز پروژه 
را نويدي بر توسعه ايالم عنوان كرد. اما متأسفانه 
نه تنها وعده داده شده عملي نشد بلكه وزير رفت و 
جايش را به محمد اسالمي داد تا وزير راه، مسكن 
و شهرسازي جديد نام بگيرد. جالب اينكه اسالمي 
نيز در سفر به ايالم پروژه راه آهن ايالم و ضرورت 
آن را در صدر نيازهاي استان دانست و تحقق آن را 

الزام وزارت متبوعه خود عنوان كرد!
البته در تأمين اعتبارات همين بس كه سالم اميني 
نماينده مردم ايالم در مجلس شوراي اسالمي نيز 
موافقت شوراي اقتصاد در تأمين اعتبار صددرصدي 
راه آهن ايالم را از طريق فايناس و مطالعات اجرايي 
پروژه راه آهن ايالم را تمام شده اعالم كرده بود.  به 
هرحال با توجه به ش��رايط ايالم از نظر صادرات، 
دروازه عتبات عاليات، مرز مشترك با كشور عراق 
به طول 430 كيلومتر، نيازمندي به رونق اقتصادي 
و قرار گرفتن در مسير توس��عه، ايالمي ها انتظار 
دارند كه مس��ئوالن كشوري و اس��تاني كمي با 
حساب كتاب تر صحبت كرده و با دست كشيدن از 
وعده هاي بي عمل خود فاصله سخنراني تا اقدامات 

عملي شان را كاهش دهند. 

حمل  ونقل  ريلي  به  عنوان  يكي  از بخش هاي  مهم  سيستم  حمل  و نقل ، نقش  
عمده اي  را در عرصه  اقتصادي، صنعتي  و اجتماعي  كشورها ايفا مي كند و 
به واسطه مزاياي خاص و نس�بي كه در مقايسه با ساير بخش هاي حمل و 
نقلي از جمله هوايي ، جاده اي و دريايي دارد، توانسته سهم قابل توجهي 
را در حوزه حمل و نقل به خود اختصاص دهد. با اينكه در ايران هم به اين 
موضوع توجه ويژه اي شده اما بس�ياري از پروژه هاي ريلي در استان ها، 
به داليل مختلف روي زمين مانده و قطاري به ايستگاه هايش�ان نرسيده 
است. يكي از اين معضالت كمبود اعتبار است كه همين چند روز پيش هم 

رئيس جمهور احداث راه آهن مشهد، بجنورد، گرگان را كه جزو طرح هاي 
دولت اس�ت را منوط به ورود س�رمايه گذار كرد! با اين ح�ال هر از گاهي 
اخبار خوشي هم در اين رابطه منتشر مي شود كه متأسفانه بعد از مدتي 
مشخص مي شود وعده اي بيش نبوده. مثل خبري كه وزير راه و شهرسازي 
از تكميل پروژه راه آهن جوين - اس�فراين تا پايان دول�ت دوازدهم داده 
و اس�تاندار ايالم كه گفته آغاز ش�مارش معكوس براي وصل شدن ايالم 
به شبكه ريلي كش�ور آغاز ش�ده اس�ت. پروژه هايي كه زمان مشخص 
مي كند باز هم در موردشان وعده شنيده ايم يا اين بار به نتيجه مي رسند. 

هـــرســـال
ميترا شهبازي
   گزارش 2

هـزارانطـرح
محروميتزدايي
سپاهدراسـتانهااجراييميشودوامسالهم
قراراستسپاهشهدايآذربايجانغربيساخت
مسـكنبراي970خانـوادهمعلـولرابهكمك
بهزيستياستانانجامدهد.برگزرينديگرياز
اقداماتمحروميتزداييسپاهكهسالگذشته
همهزارو500طرحانجامشد.طرحهاييكهعالوه
برايجادشـرايطبرابربرايزندگيدرتمامنقاط
كشور،كاممردماستانهاراهمشيرينميكند.

    
همين سال گذشته بود كه س��پاه شهداي استان 
آذربايجان غربي متعهد ش��د ه��زار و 500 طرح 
محروميت زدايي را در سراسر مناطق محروم اين 
استان  آغاز كند. طرح هاي زودبازده اي كه خيلي 
زود مردم ثم��ره آن را مي توانند ببينن��د و تأثير 
مطلوبي بر زندگي مردم كم برخوردار دارد. فرمانده 
س��پاه ش��هدا در اين خصوص مي گويد: »احداث 
خانه ه��اي ايتام، مس��اجد، م��دارس و ديوارهاي 
س��احلي، اجراي طرح هاي آبرس��اني، راه سازي و 
پل سازي از جمله اين طرح هاست. طرح هايي كه 
جلوه اي از خدمت گذاري صادقانه به مردم است. 
سردار س��رتيپ دوم پاس��دار حبيب شهسواري 
با اش��اره به اينكه اين طرح ه��ا در مناطق محروم 
و جدار م��رزي آذربايجان غربي اجرا مي ش��وند، 
اضافه مي كن��د: »در مجم��وع براي اج��راي اين 
طرح ها 70 ميليارد تومان اعتب��ار در نظر گرفته 
شده است.« استاندار آذربايجان غربي نيز با اشاره به 
اقدامات سپاه استان در راستاي محروميت زدايي 
بيان مي كند: »رفع محرومي��ت از اهداف انقالب 

اسالمي است و دشمنان موانع بسياري بر سر راه 
انقالب اس��المي ايجاد كرده اند تا آن را از رسيدن 
به اهدافش بازدارند اما همواره ن��اكام مانده اند.« 
محمدمهدي شهرياري ادامه مي دهد: »دشمنان 
همواره از گسترش برنامه هاي جمهوري اسالمي 
در منطقه هراس دارند و پيشبرد همين برنامه ها 
نشان از موفقيت كشور در عرصه بين المللي دارد.« 
وي با اشاره به اينكه دشمنان ش��ناختي از مردم 
ايران ندارند و سرمايه گذاري  هاي هنگفت آنان براي 
دشمني در ايران كار به جايي نخواهد برد، مي گويد: 
»دولت در اين مس��ير محروميت زدايي كه سپاه 
آغاز كرده است، همواره در كنار جهادگران سپاه 
قرار دارد و در تأمي��ن اعتبارات طرح هاي عمراني 

زودبازده و محروميت زدايي مشاركت مي كند.«

  كمكسپاهبهبهزيستيآذربايجانغربي
يكي از اين طرح ها كه مي توان��د كمك بزرگي به 
قش��رخاصي از اس��تان كند، بحث تأمين مسكن 
خانواده هاي معلول است. كاري كه به تازگي سپاه 
استان به همراه سازمان بهزيستي عمليات ساخت آن 
را متعهد شده است. در اين راستا مديركل بهزيستي 
آذربايجان غربي تأكيد مي كند: »با همكاري سپاه 
ش��هدا اس��تان و اين اداره كل به زودي ۹70 نفر از 
خانواده معلوالن اس��تان صاحب خانه مي شوند.« 
سعيد فريور با اشاره به هفته بزرگداشت بهزيستي 
اضافه مي كند: »در اين هفته كلنگ زني س��اخت 
مسكن براي ۹70 خانواده معلول استان با كمك سپاه 
شهدا آذربايجان غربي به صورت نمادين در روستاي 
آيدنلو انجام مي ش��ود.« وي ادام��ه مي دهد: »به 

همين مناسبت در چند روز اخير 186 واحد مسكن 
مددجويي اداره بهزيس��تي در شهرهاي مختلف 
آذربايجان غربي افتتاح شده و در اختيار خانواده هاي 
مددجويان قرار گرفته اس��ت.« گفتني اس��ت كه 
آذربايجان غرب��ي 80 ه��زار و 156 خانوار مددجو 
با تع��داد كل 348 هزار و ۲15 نفر تحت پوش��ش 
اداره بهزيس��تي اس��تان دارد. مديركل بهزيستي 
آذربايجان غربي با بيان اينكه تعداد مستمري بگيران 
از مح��ل هدفمن��دي يارانه ها در اين اس��تان ۲3 
هزار و 54۲ نفر اس��ت و مس��تمري بگيران تأمين 
اجتماعي هم 5 هزار و 414 خانوار هستند، اضافه 
مي كند: »به اين تعداد 11 ه��زار و 54۲ نفر خانوار 
مستمري بگير توان بخش��ي نيز افزوده مي شود.« 
فريور ادامه مي دهد: »در آذربايجان غربي64 مركز 
توانبخش��ي، 7۲7 مهدكودك۲0 مركز نگهداري 
كودكان بي سرپرس��ت و خياباني 18 مركز سراي 
سالمندان، 16 مركز بيماران رواني مزمن و 16 مركز 
حرفه آموزي تحت پوشش بهزيستي فعاليت دارد.« 
با توجه به اين جامعه آماري كه تعداد كمي را هم 
در بر نمي گيرد، در اين هفته بهزيستي سپاه شهدا 
آذربايجان غربي همكاري و همراهي با مس��ئوالن 
اداره بهزيستي را انتخاب كرده تا همچون اقدامات 
گذشته مشكالت مردم را برطرف كنند. اقداماتي 
كه همچون ب��رگ زرين ديگ��ري در پرونده پربار 
سپاه استان ثبت مي ش��ود و لبخند خوشحالي را 
تقديم مردم به خصوص مناط��ق محروم مي كند. 
كاري كه همواره فق��ط از عهده گروه هاي جهادي 
بسيج و س��پاه برمي آيد. اين هم در حالي است كه 
محروميت زدايي جزو وظايف سپاه قرار نگرفته و اين 
اقدامات مردم دوستانه تنها در راه خدا و در راستاي 

رفع محروميت ها انجام مي گيرد.

خانهدارشدن970خانوادهمعلولبههمتسپاهشهدایآذربايجانغربي
 سال گذشته سپاه شهداي آذربايجان غربي انجام 1500 طرح محروميت زدايي را متعهد شد 

و امسال هم در راستاي كمك به خانواده هاي معلول وارد عمل شده است
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 اتصال ايالم به شبكه ريلي كشور
شمارش معكوس براي عملي شدن وعده اي 6 ساله

   سمنان: فرمانده سپاه شاهرود با بيان اينكه اجالسيه سوم يك هزار 
و 100 شهيد اين شهرستان مردادماه  سال جاري برگزار مي شود، گفت: 
محوريت اين اجالسيه بازخواني عمليات مرصاد خواهد بود.  سرهنگ 
جواد عبي��ري با بيان اينكه طب��ق فرمايش هاي رهب��ر معظم انقالب 
سرچشمه قوت كشور دفاع مقدس است و بي توجهي به عمليات هاي آن 
باعث از بين رفتن ثروت تاريخ ساز كشور مي شود بنابر اين توطئه هاي 
دشمن را بايد خنثي كرد، افزود: دو ساالنه اجالسيه شهدا از سال ۹4 
در شاهرود با عمليات محرم آغاز و سال ۹6 با گروه فصل شيدايي تداوم 
يافت و امسال در اجالسيه سوم با محوريت بازخواني عمليات مرصاد 
برگزار مي ش��ود.  وي ادامه داد: تيپ قائم )عج( استان سمنان در ۲5 

عمليات مختلف حضور داشت. 
   البرز:فرمانده حوزه 8 بسيج حضرت سيد الشهدا)ع( شهرداري كرج 
گفت: شهرداري كرج به كمك پايگاه هاي بسيج مناطق و سازمان هاي 
تابعه و به مناسبت دهه كرامت و ميالد امام رضا )ع( ۲۲ سري جهيزيه 
به نوعروس��ان كم بضاعت و بي بضاعت اهدا كرد.  غالم قرباني افزود: با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته 11 سري از اين جهيزيه در روز والدت امام 
رضا)ع( و مابقي در روز عيد غدير خم به منازل نوعروسان ارسال مي شود.  
به گفته وي، اين تعداد جهيزيه شامل لوازم خانگي و سرويس آشپزخانه 

نظير يخچال، ماشين لباسشويي، اجاق گاز، فرش و... است. 
   خراسـانرضوي: مع��اون هماهنگي امور اقتصادي اس��تانداري 
خراس��ان رضوي گفت: اكنون نرخ بيكاري اس��تان ۹/4 درصد است و 
براساس برنامه اي كه در سال جاري تدوين شده، اميد مي رود اين نرخ 
به 8/5 درصد كاهش پيدا كند.  علي رسوليان با بيان اينكه بايد تالش 
كنيم تا 706 هزار شغل ديگر در سطح اس��تان ايجاد شود، افزود: بايد 
بتوانيم براي افراد كم توان شغل ايجاد كنيم، لذا رويكرد بانك ها بايد در 
اين خصوص اصالح شود و ضرورت دارد كه دستگاه هاي متولي نيز به 

تعهداتشان عمل كنند. 
   اردبيل: استاندار اردبيل گفت: در استان بيش از ۲0 درصد آب شرب 
هدر مي رود.  اكبر بهنام جو افزود: امروزه بحث تأمين آب شرب سالم يكي 
از دغدغه هاي بزرگ دولت است و بايد با برنامه ريزي صحيح و مديريت 
مناسب به سمت كاهش مصرف حركت كنيم.  وي با بيان اينكه ساالنه 
15 هزار مشترك به تعداد مشتركان آب اضافه مي ش��ود، ادامه داد: با 
افزايش جمعيت شهري و كاهش منابع آبي تنها راه چاره مديريت آب، 

بهينه مصرف كردن و فرهنگسازي اين موضوع است. 
   فارس:مديركل ميراث فرهنگي فارس گفت: در سه ماه ابتداي سال 
۹8، بازديدهاي خارجي از اماكن تاريخي- فرهنگي استان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته1۲ درصد افزايش داشته است.  مصيب اميري افزود: 
در مدت مذكور، تعداد ۲ ميليون و 13 ه��زار و 337 نفر بازديد داخلي و 
147هزار و 38۹ بازديد خارجي از اماكن تاريخي- فرهنگي استان صورت 
گرفته اس��ت.  به گفته وي، حافظيه با 588 ه��زار و ۹7۹ نفر، مجموعه 
جهاني تخت جمشيد با 381 هزار و 34۲ نفر و سعديه با 357 هزار و ۹4 

نفر به ترتيب پربازديدترين اماكن را به خود اختصاص داده اند.

88498441سرويس  شهرستان

 افزايش 200 هزار تني توليدات دامي 
كرمانشاه تا 3 سال آينده   

معاونبهبودتوليداتداميسازمان    كرمانشاه
جهادكشاورزياسـتانكرمانشاهاز
هدفگذاريافزايشبيشاز۲00هزارتنيتوليداتدامياسـتان

ظرفسهسالآيندهخبرداد.
بهرام خانی معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي استان 
كرمانشاه ميزان توليدات دامي استان در سال گذشته را بيش از 450 هزار تن 
عنوان كرد و گفت: اين توليدات ظرف سه سال آينده به بيش از 671 هزار تن 
خواهد رسيد.  وی همچنين ميزان توليد شير در استان را در سال گذشته به 
عنوان سال پايه 336 هزار و 500 تن عنوان كرد و افزود: بر اساس برنامه ريزي 
انجام شده ميزان توليد شير استان ظرف سه سال آينده به 500 هزار تن 
خواهد رسيد.  اين مس��ئول راه اندازي واحدهاي راكد و غيرفعال، افزايش 
بهره وري، اصالح نژاد گاوهاي شيري صنعتي و نيمه صنعتي، ايجاد و توسعه 
واحدهاي پرورش گاو شيري، ايجاد و توسعه واحدهاي پرورش گاوميش را 
از برنامه هاي استان براي افزايش توليد شير خام ظرف سه سال آينده عنوان 
كرد.  معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه 
سپس ميزان توليد فعلي گوشت قرمز استان را 36 هزار و 450 تن عنوان كرد 

و افزود: اين توليدات ظرف سه سال آينده به 50 هزار تن خواهد رسيد.

 آغاز بيابان زايي دشت سربيشه لرستان
 با آبياري 3۴۵ هكتار از مناطق بياباني   

عملياتآبياريسنواتيدرسطح۳۴5    لرستان
هكتارازمناطقبيابانيدشتسربيشه

لرستانآغازشد.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سربيشه با بيان اينكه براي رفع 
بيابان زايي در اين منطقه 50 درصد گونه  تاغ و 50 درصد ديگر از تلفيق 
گونه هاي آتريپلكس و عجوه و قيچ به عنوان نهاده استفاده شده است، 
گفت: عمليات آبياري سنواتي در س��طح 345 هكتار از مناطق بياباني 
دشت سربيشه لرستان اجرايي شده است.  محمد فتحي ادامه داد: در 
سال ۹6 نيز بالغ بر 3۲5 هكتار از عرصه هاي تحت مديريت منابع طبيعي 
در مناطق دشت سربيشه نهال كاري و طي شش مرحله آبياري سنواتي 
شده است.  وي بيان كرد: همچنين در سال ۹7 از محل اعتبارات استاني 
۲0 هكتار در اين منطقه بوته كاري و احيای مراتع انجام و همچنين طي 
شش مرحله آبياري و مراقبت شده است.  رئيس اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري سربيشه تصريح كرد: در سال جاري نيز آبياري سنواتي در 
سطح اين 345 هكتار طي سه مرحله انجام خواهد شد كه مرحله نخست 

آن به پايان رسيده و مرحله دوم نيز آغاز شده است. 

محمدرضا هادیلو
   گزارش یك

 بنياد بركت يك هزار طرح اشتغالزايي 
در خراسان شمالي ايجاد مي كند 

خراسان شمالي از جمله استان هايي است كه باالترين جمعيت روستايي 
را داراس�ت، 40 درصد از جمعيت روستايي آن كش�اورزي مي كنند و 
بهره وري آنها بسيار پايين است، اين در حالي است كه بر اساس آمار 60 
درصد جمعيت روستايي بيكار هستند و اين امر موجب ايجاد زنجيره هاي 
بعدي آسيب هاي اجتماعي در استان شده است. اما حاال بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با برنامه اي جامع و مدون به سراغ 
خراسان شمالي رفته و در سال جاري اقدام به راه اندازي يك هزار طرح 
اشتغالزايي در اين استان كرده كه پاياني بر دردهاي بيكاران آن باشد. 

    
نيمي از جمعيت خراسان شمالي روستايي است و اين استان با داشتن 
جمعيت روس��تايي باال كه در حدود 830 روستا ساكن هستند يكي از 
استان هايي اس��ت كه از مشكل نابساماني وضعيت اش��تغال روستايي 
رنج مي برد، هنوز كشاورزي آن سنتي اس��ت و بهره وري در روستاهاي 
آن بسيار پايين است، اين در حالي اس��ت كه براساس آمار نرخ بيكاري 
روستاييان خراسان شمالي افزايش يافته كه اين به معناي مشكالت حاد 
معيشتي روستاييان و مهاجرت آنها به سوي شهرهاست.  با اين اوصاف 
حاال بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام )ره( تصميم گرفته در سال جاري 
با راه اندازي يك هزار طرح اشتغالزايي در استان خراسان شمالي گام بزرگي 

در كاهش نرخ بيكاري و باال بردن رونق توليد بردارد. 
   مشاغلپايداربرايروستاييان

 در پي ديدار دكتر محمدعلي شجاعي استاندار خراسان شمالي با دكتر 
محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، رئيس ستاد 
اجرايي بنياد بركت را مأمور ايجاد يك هزار فرصت شغلي در قالب طرح 
اجتماع محور »سحاب« سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت در اين 
استان كرد.  در همين راستا، گروهي متشكل از مهندس سعيد جعفري 
مديرعامل بنياد بركت و دو تن از معاونان اين بنياد و نمايندگاني از بنياد 
اجتماعي احسان و معاونت برنامه ريزي و اقتصادي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( با سفر به استان خراسان شمالي و ديدار با استاندار اين 
استان، به هماهنگي هاي الزم براي شناسايي مناطق هدف، ظرفيت هاي 

محلي و شغلي موجود در اين استان پرداختند. 
مديرعامل بنياد بركت در اين جلسه، ضمن ارائه  گزارشي از فعاليت هاي 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در كش��ور و تمركز اقدامات اين 
ستاد در حوزه اشتغالزايي در استان خراسان شمالي تأكيد كرد.  مهندس 
جعفري گفت: »تعدادي از تس��هيل گران اقتص��ادي و اجتماعي بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با استقرار در خراسان شمالي 
مشغول به فعاليت خواهند شد تا هر چه زودتر روند ايجاد يك هزار فرصت 
شغلي در اين استان آغاز شود.« در مورد يك هزار طرح اشتغالزايي ياد 
شده بايد گفت كه اين تعداد طرح مي تواند ۲800 فرصت شغلي را ايجاد 
كند. مشاغلي در رسته هاي ش��غلي مبتني و متناسب با ظرفيت هاي 
نسبي مناطق هدف كه در استان خراسان شمالي افراد زيادي را شروع 
به فعاليت خواهد كرد.  فعاليت ها با برنامه بنياد بركت در ش��رايطي در 
خراسان شمالي اجرايي مي شود كه طي سال هاي گذشته خود اشتغالي 
به عنوان مهم ترين ابزار توليد شغل در شهرها و روستاها بوده و متناسب 
با آن تسهيالتي پرداخت و مجوزهايي هم اعطا شده تا مشاغل خرد در 
روستاها شكل بگيرد. با اين حال اين گزينه كه زماني راه نجات بيكاري 
تلقي مي شد، اهميت و كارايي گذش��ته خود را ندارد. زيرا با گسترش 
بازار و قانون اصل رقابت آزاد روس��تاييان كه تنها نقش توليد كننده را 
ايفا مي كردند در فرآيند كس��ب و كار و ماندگاري در بازار و ادامه توليد 
ناتوان عمل كرده اند. در اين ميان بايد به وضعيت اشتغال ناقص استان 
در سال هاي گذشته هم اشاره كرد. براساس اعالم مسئوالن در سال هاي 
گذشته اشتغال ناقص در كشور چهار درصد و اين شاخص در خراسان 
ش��مالي ۹ درصد بوده. اين يعني بيش از ۹ درصد افراد داراي شغل در 
خراسان شمالي با وجود داشتن اشتغال، حداقل درآمد مورد نياز را ندارند 

كه اين شامل بخش عمده اي از روستاييان استان هم مي شود.

 خودكفايي در توليد گوشت 
با طرح بسيج در بهره وري دام عشاير 

عشاير استان هاي مختلف كشور از جمله فارس، لرستان، چهارمحال 
بختياري، كهكيلويه وبويراحمد و خراسان شمالي، همواره به عنوان 
يك�ي از مهم تري�ن توليد كنندگان گوش�ت و لبني�ات محصوالت 
كشاورزي و صنايع دستي نقش مهمي در اقتصاد كشور دارند.  با اين 
حال وجود برخي از مشكالت از قبيل نبود حمايت هاي الزم از دامداري 
و دامپروري عش�اير موجب ش�ده تا اين روزها آنها در زمينه توليد 
گوشت قرمز با مشكالت بسياري دست وپنجه نرم كنند، كه به عنوان 
نمونه مي توان به مرگ ومير دام هاي آنها در جريان زايمان و بعد از آن 
بر اثر بيماري و بروز برخي از حوادث و فروش زودهنگام بره ها براي 
تأمين مخارج اشاره كرد.  مشكالتي كه با رفع آنها مي توان در تأمين 
دام مورد نياز كشور به خودكفايي رسيد.  بر همين اساس جانشين 
رئيس بسيج عشاير كش�ور اعالم كرده: »بزودي طرحي را با عنوان 
افزايش بهره وري دام عشاير در تمامي استان ها اجرايي مي كنيم.« 

    
آمارها نشان مي دهد با وجود تمام مشكالتي كه در حال حاضر موجب 
شده تا جامعه عش��ايري نتواند بهره كاملي از توليدات خود ببرد، با اين 
حال حدود 35 درصد صنايع دستي و ۲8 درصد دام كشور توسط عشاير 
مختلف كشور از جمله فارس، لرستان، چهارمحال بختياري، كهكيلويه و 
بويراحمد و خراسان شمالي توليد مي شود.  مسئول سازمان بسيج عشاير 
كشور با اشاره به نقش عشاير كش��ور در توليد ۲8 درصد دام مورد نياز 
مي گويد: »اگر از جامعه عشايري حمايت بشود، توليدات عشايري به چهار 
برابر خواهد  رسيد و عماًل مي توانيم از واردات انواع دام به كشور خودكفا 
شويم.« سردار نصرت اهلل سيف با اشاره به نقش عشاير در ارز آوري ناشي از 
صادرات توليدات آنها مي افزايد: »ساالنه 500 ميليون دالر سهم توليدات 
عشايري در ارزآوري به كشور اس��ت كه از اين ميزان ۲5۹ ميليون دالر 
در زمينه صادرات صنايع دستي است.« در حالي كه نيمي از اين رقم به 
صورت صادرات سنتي و چمداني انجام مي شود كه درآمد آن براي كشور 
اندك است، اما اگر درست برنامه ريزي شود، مي توان به صورت حرفه اي 
ساالنه ۲ ميليارد دالر صادرات صنايع دستي براي كشور انجام داد كه 35 

درصد از اين رقم از جامعه عشاير تأمين می شود. 
  طرحويژهبسيچعشايربرايرونقتوليدگوشت

بررسي ها نشان مي دهد، نياز س��االنه كشور به گوشت قرمز ۹00 هزار 
تن است، كه حدود يك چهارم اين مقدار يعني حدود ۲50 هزار تن در 
جامعه عشايري توليد مي ش��ود.  اين در حالي است كه هر سال حدود 
150 هزار تن گوشت قرمز وارد مي ش��ود كه اگر حمايت هاي مؤثر از 
عشاير صورت بگيرد، مي توانند 150 هزار تن ديگر گوشت توليد كنند 
و كشور را به خودكفايي در گوشت قرمز برسانند.  رئيس سازمان بسيج 
عشايري كشور با اشاره به يكي از مهم ترين مشكالت پيش روي عشاير 
مي گويد: »در حال حاضر حدود 40 درصد توليد دام يا تلف ش��ده، يا 
سقط جنين مي كند يا در معرض توليد و آبستن قرار نمي گيرند كه بايد 
با كارشناسان دامپزشكي از توليد در جامعه عشاير حمايت شود يا اگر 
دامدار عشاير به خاطر نياز مالي مجبور مي ش��ود بره ها را در وزن ۲7 
كيلو عرضه كند، اما اگر حمايت شوند مي توانند وزن بره ها را به 35 تا 
40 كيلوگرم افزايش دهند.« سردار سيف مي افزايد: »اگر بتوان در كنار 
دامداري عشاير امتياز دامپروري و نگهداري دام در فضاي بسته را هم 
بدهيم و مرتع به صورت نوبتي در اختيار دام ها قرار گيرد، مي توان توليد 

گوشت در جامعه عشايري را به راحتي دو برابر كرد. «
  ظرفيتبااليگردشگريعشاير

تنوع در توليدات دام وطيور، كشاورزي و توليدات صنايع دستي در كنار 
طبيعت زيبا وبكر و انواع غذاهاي سنتي از جمله ظرفيت هايي است كه 
مي تواند به رونق هرچه بيشتر زندگي و كسب و كار عشاير كمك زيادي 
كند.  رئيس سازمان بسيج عشايري با تأييد اين مهم مي گويد: »زندگي 
در مناطق عشايري بسيار متنوع و زيباست كه هم مي توان گردشگران 
داخلي و هم گردش��گران خارجي را براي ديدار از مناطق عش��ايري و 
آشنايي با آداب و رسوم توليدات و كارهاي عشاير استفاده كرد كه اين كار 
باعث نشاط گردشگران و نيز ايجاد درآمد و بازار براي محصوالت عشايري 
مي شود.« سيف به تنوع خوراك و پوشاك در جامعه عشايري اشاره كرده 
و مي افزايد: »جامعه عشايري تقريباً 100درصد نياز خود را تأمين مي كند 
و اگر كسي بخواهد الگوي عملي اقتصاد مقاومتي و زندگي سالم را داشته 

باشد، كافي است يك ماه در جمع عشاير زندگي كند.«

سجاد مرسلي محمدرضا سوري

پرداخت تسهيالت به ۹200 واحد مسكوني سيل زده در گلستان 
مديركلدفتربازرسي،مديريتعملكردوامورحقوقياستانداري     گلستان
گلسـتانازپرداخت9هزارو۲00فقرهپروندهبازسـازيمناطق

سيلزدهدراستانگلستانخبرداد.
سيد خالق سجادی مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري گلستان  گفت: سه 
هفته قبل آمار عقد قراردادهاي بانكي كمتر از ۲ هزار پرونده بود كه پس برگزاري اين جلسات از 17 هزار 
پرونده اي كه بايد تشكيل شود و به بانك ها تحويل شود 16 هزار و ۲00 فقره تحويل بانك ها شده و ۹ هزار 
و ۲00 پرونده عقد قرارداد و پرداخت شده است. وی اظهار اميدواری كرد: با همكاري دستگاه هاي اجرايي، 

بانك ها و خود مردم تا آخر مرداد منازل تعميراتي و احداث منازل تا آخر سال كامل شود.

صنايع زنجان دانش بنيان مي شود      
رئيسسـازمانصنعت،معدنوتجارتاسـتانزنجـانبرلزوم    زنجان
دانشبنيـانشـدنصنايـعدرايـنمنطقـهتأكيـدكـرد.
ناصر فغفوری رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان با بيان لزوم دانش بنيان شدن صنايع در 
اين استان گفت: به عنوان مثال، توليد بيش از 40 درصد ناخالص ملي توسط بخش صنعت محقق 
مي ش��ود، به همين خاطر فعاالن اين بخش نيز به همين ميزان انتظار دارند از تسهيالت بانكي در 
اين زمينه برخوردار شوند كه اين گونه نيس��ت. وی تصريح كرد: معدن يكي از بخش هايي است كه 
امسال نگاه ويژه اي در حوزه هاي مختلف به آن خواهيم داشت كه اين موارد مي تواند از رعايت مسائل 

زيست محيطي گرفته تا فراهم شدن زمينه حمايت دولت از اين بخش باشد.


