
همايش بزرگداشت شيخ سيف اهلل ويسي كه به دليل 
بارها سفر پياده به نجف و مشهد به شيخ پياده شهرت 
يافته اس��ت امروز در مصالی شهرس��تان لردگان 
با حضور حجت االس��الم محمدمهدي ماندگاري 
از اس��اتيد حوزه علميه قم، حجت االسالم نكونام، 
نماينده محترم ولي فقيه در اس��تان چهارمحال و 
بختياري و جمعي از طالب، مسئوالن و مردم براي 
نخستين بار در شهرستان لردگان برگزار مي شود. 
مراسمي كه قرار است طي آن س��خنرانان درباره 
سبك و سياق زندگي اين مرد زاهد و عارف صحبت 
كنند تا الگويي براي جوانان نسل امروز شود. در اين 
راستا فرماندار شهرستان لردگان با اشاره به بخشي 
از زندگي شيخ عبداهلل پياده براساس اسناد موجود به 
»جوان« مي گويد: »شيخ عبداهلل پياده مردي بود كه 
با خدا معامله كرد. او عارف زاهدي از اهالي روستاي 
ش��ش بهره از توابع لردگان در اس��تان چهارمحال 
و بختياري ب��ود.« برهان حس��ين  پور آقايي اضافه 

مي كند: »با اينكه او در خانواده اي ثروتمند چش��م 
به جهان گشود و پدرش اس��داهلل خان نام داشت و 
از خان هاي بختياري بود اما ش��يخ پياده از همان 
كودكي روح لطيف و نيكويي داش��ت و به خاندان 
عصمت و طهارت عالقه مند بود. به همين دليل بناي 
ناسازگاري با زندگي خان زاده اي برداشت و دست به 
اعتراض به روش زندگي خان زادگان زد.« فرماندار 
شهرستان لردگان اضافه مي كند: »او با دختر عموي 
خودش ازدواج كرد و پيش از اينكه س��نش از 17 
سالگي بگذرد پدرش را از دست داد. درست همان 
زمان بود كه تمام مس��ئوليت ها بر دوشش افتاد و 
رياست ايل به او رسيد.« حسين  پورآقايي با اشاره به 
اينكه دوران رياست شيخ پياده با حكومت رضاشاه 
متقارن ش��د، بيان مي كند: »او براي اينكه زير بار 
مسئوليت خان و دستورات رضاشاه نرود و مشكالتي 
در مسير دست يابي به هدفش به وجود نيايد تصميم 
به عزيمت به نجف گرفت و رياست ايل را رها كرد.«

   تم�ام داراي�ي اش را وق�ف حض�رت 
ابوالفضل)ع( کرد

در همين زمان بود كه ش��يخ پياده در مسيري كه 
مي خواست قدم گذاشت و فرماندار شهرستان لردگان 
درباره آن مي گويد: »پيش از اينكه ش��يخ سيف اهلل 
ويس��ي به نجف برود، تمام اموالي كه داشت را وقف 
حضرت ابوالفضل )ع( كرد. البته پيش از سفر با جلب 
نظر همسرش از او هم جدا شد و هيچ گاه تا آخر عمر 
ازدواج نكرد و صاحبت فرزندي هم نش��د.« حسين  
پور آقايي، اضافه مي كند: »گفته ش��ده اس��ت كه او 
روزي در نجف كفشداري را به صورت واقعي و حيوان 
مي بيند و به حرم حضرت امير مش��رف مي شود. در 
آنجا به حضرت آقا مي گويد كه دنبال چنين سعادتي 
نيست و فقط مي خواهد با اميرمومنان باشد و عشق 
ائمه اطهار در وجودش باش��د.« همين زمان بود كه 
او خواب مي بيند به آس��مان ها رفته است و حضرت 
علي)ع( را مي بيند كه بر منبر نوراني تكيه زده است و 

به غالمانش مي گويد دست شيخ را بشوريد. براساس 
آنچه كه از شيخ پياده نقل مي شود او مي گويد: »دست 
و پاهايم را شس��تند و آمدم پايي��ن و از خواب بيدار 
شدم.« همين جا بوده كه متوجه مي شود مواليش 
دستش را از دنيا شسته است و به همين دليل ديگر نه 

زني اختيار مي كند و نه فرزندي مي خواهد. 
شيخ پياده مدتي در عتبات عاليات كارگري مي كرد 
و مزدش را به فردي مي داد تا او را با مسائل و معارف 
ديني آش��نا كند. در اين راس��تا فرماندار شهرستان 
لردگان مي گويد: »ش��يخ يكبار كه به مرقد حضرت 
علي)ع( رفته بود، حضرت امير به او می گويد  ديگر به 
اينجا نيا، بعد از مدتي به واسطه اختالفات مرزي قبل 
از انقالب، روابط ايران و عراق به مشكل مي خورد و او 
به ايران برمي گردد و به قم مي رود.« حسين  پور آقايي 
ادامه مي دهد: »او دوس��تان باتقواي بسياري داشت 
كه آيت اهلل حاج شيخ مرتضي حائري، حاج اسماعيل 
دوالبي كه بارها خدمت امام زمان)عج( مشرف شدند و 

حاج شيخ محمد فكور يزدي از جمله آنها بوده اند.«
   50 سفر پياده به نجف و مشهد

گفته مي شود كه شيخ پياده بارها با امام زمان)عج( 
مالقات كرده اس��ت. در حال حاضر هم مرقد او كه 
س��ال 62 از دنيا رفت بين قم و جمكران قرار دارد. 
حجت االسالم محمدجواد شمس، روحاني لردگان 
با اشاره به اينكه ش��يخ پياده حدود 83 سال عمر 
كرد به »جوان« مي گويد: »پنج سالي است كه اين 
شخصيت واال براي مردم شناخته شده است. حتي 
خانواده او هم نزديك به 60 سال بود كه از او خبري 
نداش��تند. فقط او بارها بين نجف، كربال و قم ديده 
ش��ده بود.« وي ادامه مي دهد: »شيخ پياده از تمام 
هستي و مال دنيا دل كند و به مقامات عجيب اخروي 
رسيد كه حاال در اين همايش بايد بزرگان بيايند و 
در حق اين بزرگ اداي دين كنند.« حجت االسالم 
شمس اضافه مي كند: »او مقامات عالي داشت كه 
شامل طي االرض، شفا دادن به بيماران صعب العالج، 

مالقات با امام زمان)عج( و غيره مي شود.« 
گفتني است اين همايش برگزار مي شود تا درسي 
براي نس��ل جوان امروز باش��د تا حقايق اين دنيا را 
بيابند. اين روحاني لردگاني بيان مي كند: »دل بستيم 
به دنيا و فكر مي كنيم همه مس��ائل حل مي شود و 
غافل از اينك��ه با دل كندن از دنياس��ت كه به همه 
چيز مي رسيم.« وي اضافه مي كند: »كتاب هايي هم 
درباره شيخ پياده نوشته شده است كه معروف  ترين 
آن »كوچه عشق« است.«  حجت االسالم و المسلمين 
سيدمهدي تاج زاد، امام جمعه شهرستان لردگان نيز 
در گفت وگو با »جوان« مي گويد: »ش��يخ پياده در 
جواني همه اموالش را وقف كرد و رفت. عالقه اي كه به 
اهل بيت داشت باعث تمام اين اتفاقات شد. او مدتي 

كفشدار حرم امام حسين)ع( بود.«

امروز پس از گذش�ت 36 س�ال از درگذش�ت شيخ س�يف اهلل ويسي 
معروف به ش�يخ عبداهلل پياده، همايش بزرگداش�ت اي�ن عارف زاهد 
ب�ا حض�ور حجت االس�ام محمدمهدي مان�دگاري و حجت االس�ام 
نكون�ام، نماينده محترم ولي فقيه در اس�تان چهارمح�ال و بختياري 
برگزار مي ش�ود. طي اين همايش كه براي نخستين بار برگزار مي شود 

قرار است س�بك و س�ياق زندگي عارف و زاهد لردگاني را كه از تمام 
دارايي هايش دس�ت كش�يد تا محب�ت ائمه اطه�ار را درياف�ت كند، 
به مردم معرفي شود. مردي كه امام جمعه شهرس�تان لردگان درباره 
او مي گويد: »شيخ سيف اهلل ويس�ي همواره در حال عبادت بود پياده 
50سفر به مشهد و نجف رفت و عنوان شيخ عبداهلل پياده را كسب كرد.«

فق�ر را نمي ت�وان 
محمدرضا هاديلو

   گزارش 2
نوشت. فقر را بايد 
ديد. بايد لمس کرد 
تا وقتي دست بر روي پوست زمختش مي کشي، 
بداني که با چه قدرتي نفست را در سينه حبس 
کرده اي تا کس�ي صداي ناله هاي دلخراشت را 
نشنود. فقر يعني با چش�م باز و در حال زندگي 
مردن. ب�راي دي�دن فق�ر باي�د در کوچه پس 
کوچه هاي روس�تايي قدم بزني ک�ه فقط پنج 
خانواده در آن باقي مانده، ش�ايد آن هم از سر 
ناچ�اري و ب�ه انته�ا رس�يدن تم�ام آم�ال و 
آرزوهايشان. اين داستان چند ماه پيش برخي 
روس�تاهاي کردس�تان مث�ل گوندك اس�ت. 
روستايي که شمارش معكوسش براي حذف از 
روي نقشه آغاز شده بود. اما به يك باره و با ورود 
برکت به اين س�رزمين بازي تغيي�ر کرد. حاال 
طرح هاي اشتغالزايي بنياد برکت ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( نه تنها زندگي را در اين روستا به 
جريان انداخته بلكه موجب مهاجرت معكوس و 
بازگشت روستاييان به سرزمين آبا و اجداديشان 
ش�ده اس�ت. گوندك پايان روس�تاهاي مورد 
حماي�ت بنياد نيس�ت. وقت�ي نام خ�ودالن و 
خس�روآباد و... پشت س�ر هم قطار مي شوند. 

    
بعد از سفر پرخير و بركت رهبر معظم انقالب اسالمي 
به كردس��تان در ارديبهشت ماه س��ال 88، ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( و شركت ها و مجموعه هاي 
وابسته به آن س��رمايه گذاري در اين استان به ويژه 
مناطق كم برخوردار را آغاز كردند.  سرمايه گذاري 
در سه بخش توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي 
و فرهنگ��ي و همچني��ن خدمات بيم��ه از جمله 
برنامه هاي اصلي بنياد بركت ورود به كردستان بود 
كه در همين راستا هم اكنون هزار و 826 طرح آغاز و 

شمار زيادي از آنها نيز به بهره برداري رسيده اند. 
  3 هزار طرح اجتماع محور براي سال 98

براس��اس آمارهاي اعالم شده از س��وي مسئوالن 
استان كردستان شهرستان بيجار در شاخص هاي 
مختلف توس��عه يكي از اس��تان هاي كم برخوردار 
استان است و ش��ايد به همين دليل باشد كه طي 

چهار دهه اخير همواره اين شهرستان با رشد منفي 
جمعيت مواجه بوده و ساكنان اين شهرستان براي 
جست وجوي شغل راهي ساير مناطق كشور شده اند.  
كاهش جمعيت در شهرس��تان بيجار و همچنين 
نبود فرصت هاي جديد شغلي باعث شده است كه 
ش��اخص هاي توس��عه در اين خطه از استان رشد 
چنداني نداشته باشد و به همين دليل سرمايه گذاري 
در اين شهرستان به يكي از اولويت هاي اصلي تبديل 
شده است.  روستاي گوندك در فاصله 26 كيلومتري 
شهر بيجار در استان كردستان قرار دارد كه در طي 
سال هاي اخير بيش��ترين آمار مهاجرت را به خود 
اختصاص داده بود. مشكالت خشكسالي و كسب 
و كار و سختي امرار معاش باعث شده بود تا در اين 

روستا فقط پنج خانواده باقي بماند. 
اما بعد از اجراي طرح هاي اشتغال محور بنياد بركت 
در بس��ياري از مناطق ايران و روس��تاي گوندك، 
جمعي از مهاجران به سرزمين پدري خود بازگشتند 
و حاال حدود 150 نفر در اين روستا ساكن هستند.   
مدير طرح هاي اش��تغالزايي اجتماع محور بنياد 
بركت نيز با بي��ان اينكه در حال حاضر روس��تاي 
گوندك 150 نفر س��اكن دارد كه تع��دادي از آنها 
مهاجرت كرده بودند كه با اجراي طرح هاي بنياد 

بركت به اين روستا بازگشته اند، مي گويد: »شغل 
بيشتر مردم زراعت گندم به شكل ديمي بوده كه 
به دليل خشكسالي و كمبود آب هاي زيرزميني اين 
كار را كنار گذاشتند.«  مرتضي نيازي با بيان اينكه با 
ورود به 36 روستاي شهرستان بيجار و ارائه خدمات 
شاهد مهاجرت معكوس به اين روستاها هستيم، 
ادامه مي دهد: »تا كنون 250 پروژه محروميت زدايي 
و اشتغالزايي توس��ط بنياد بركت وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در استان كردستان 
اجرا ش��ده اس��ت.« به گفته وي در س��ال 98 در 
كردستان بيش از 3 هزار طرح اشتغالزايي اجتماع 
محور اجرا مي شود كه اين ميزان مي تواند موجب 

تحولي بزرگ در سطح استان باشد. 
   خداحافظي با شترمرغ هاي شمالي

خودالن روس��تاي ديگري از توابع بيجار اس��ت. 
هر چند حال و روز خوالن نش��ينان كمي بهتر از 
گوندكي هاست اما اينجا هم هستند خانواده هايي 
كه ب��ه لطف طرح ها و تس��هيالت بني��اد بركت، 
سفره ش��ان پر روزي ش��ده اس��ت.  فرش بيجار 
داراي ش��هره اي جهاني اس��ت و به همين دليل 
از گذش��ته هاي دور تاكنون فرش باف��ي يكي از 
فعاليت ه��اي اصلي مردان و زن��ان بيجاري بوده 

اس��ت.  همين موضوع باعث ش��ده تا طرح هاي 
قاليباف��ي برك��ت، داره��اي قال��ي را در برخي 
خانه هاي خودالن برپا كن��د.  يكي از خانم هايي 
كه با تسهيالت بركت توانس��ته اشتغال خانگي 
را ايجاد كند، مي گويد: »با توج��ه به گران بودن 
خريد مواد اوليه و همچنين تجهيزات قاليبافي، 
نمي توانس��تيم كاري بكنيم اما خوش��بختانه با 
حمايت هايي صورت گرفته و پرداخت تسهيالت 
مناسب ما هم اكنون نه تنها يك شغل پايدار و با 
درآمد مناسب داريم، بلكه فرصت براي آموزش 

افراد عالقمند را نيز فراهم كرده ايم.«
 به گفته وي، تسهيالت ارائه شده به دليل شرايط 
خوب و تسهيل گري هاي صورت گرفته بهترين 
امكان براي ايج��اد اش��تغال در مناطق محروم 
به ش��مار مي روند.  بي ش��ك يكي از ويژگي هاي 
مهم و اصلي طرح هاي اش��تغالزايي بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، اختصاص 
تسهيالت به افراد س��اكن در مناطق روستايي و 
كمتر توسعه يافته است كه دميدن روح زندگي 
در اين گونه مناطق و البت��ه در بين افراد محروم 
ملموس و قابل توجه اس��ت.  خسروآباد روستاي 
ديگري اس��ت كه در س��فري كوت��اه و يك روزه 
فرصت مي شود تا عملكرد بنياد بركت در رابطه با 
اشتغالزايي را در آن ديد.   واحد پرورش شترمرغ 
اين روس��تا از جمله كارهايي است كه به عقيده 
بسياري از كارشناسان نياز به تخصص و حمايت 
همه جانبه دارد. جايي كه آقاي خزايي توانس��ته 
چرخه علمي پرورش ش��ترمرغ را از ابتدا تا انتها 
يعني از جوجه كشي تا شترمرغ بالغ يك جا جمع 

كند؛ آن هم در روستايي كوچك و ساده. 
خزايي 15 سال ساكن كرج بوده و حاال چند سالي 
مي شود كه به خس��روآباد بازگشته. بازگشتي كه 
مي توان نامش را مهاجرت معكوس گذاشت. وقتي 
فهميد مي تواند از حمايت هاي بنياد بركت در زمينه 
پرورش شترمرغ استفاده كند، با خريد سه دستگاه 
جوجه كشي موفق به توليد ۴0 جوجه شترمرغ شده، 
چيزي كه بايد در گذشته از شمال مي خريد كه با 
تحمل ريسك آسيب پذير بودن تخم ها شايد حدود 

50درصدشان به خسروآباد مي رسيد.

مهاجرت معکوس به روستاهای کردستان به برکت طرح های بنیاد برکت
 مهاجرت معكوس به روستاهاي گوندك و خودالن و خسروآباد، نتيجه 250 پروژه محروميت زدايي و اشتغالزايي 

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در كردستان است
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 بزرگداشت  خان زاده  لردگانی
 كه تمام دارايي اش را وقف كرد

 امام جمعه شهرستان لردگان در گفت وگو با »جوان«: 
شيخ سيف اهلل ويسي 50 سفر با پاي پياده به مشهد و نجف رفت و به همين دليل به شيخ عبداهلل پياده معروف شد

  يزد: رئيس س��ازمان صمت اس��تان يزد گفت: ب��ا تصويب اعضاي 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، مبلغ 250 ميليون ريال به ۴8 
واحد توليدي نيمه تمام تسهيالت پرداخت مي شود. محمدرضا علمدار 
افزود: استان يزد با وجود هزار طرح نيمه تمام رتبه دوم كشور را به خود 
اختصاص داده كه اميد است با ارائه تسهيالت تعدادي از اين طرح ها به 
بهره برداري برسد. شركت هاي دانش بنيان، صنايع سبز، طرح هايي كه 
اشتغالزايي باال و طرح هايي كه پيشرفت فيزيكي باالي 80 درصد دارند، 

در اولويت پرداخت تسهيالت هستند. 
  خراس�ان رضوي: براي اولين بار در كش��ور طرح آموزش مهارتي 
به متكديان با عنوان »بازگشت به اجتماع« به صورت پايلوت در چهار 
شهرستان مشهد، نيش��ابور، قوچان و سبزوار اجرا شد. افشين رحيمي 
مديركل فني و حرفه اي خراسان رضوي با اش��اره به اينكه اين طرح از 
ابتداي امسال در چهار دوره مهارتي در مش��هد براي متكديان برگزار 
شده است، گفت: طرح بازگشت به اجتماع تاكنون 390 متكدي را در 

خراسان رضوي تحت پوشش قرار داده است. 
  سمنان: مدير امور آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان با 
اشاره به تجهيز 3۴ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان سمنان به سامانه 
آبياري نوين گفت: تا سال 1392 س��امانه نوين آبياري فقط در 18 هزار 
هكتار از زمين هاي كشاورزي اين استان اجرا شد اما اكنون با در نظر گرفتن 
بسته هاي حمايتي و ترويج آبياري نوين در بين كشاورزان، نوين سازي 
سامانه هاي آبياري كشاورزي اين استان به 3۴ هزار هكتار رسيد. حسين 
شاهيني افزود: پارسال بيش از ۴ هزار و 180 هكتار از اراضي كشاورزي 
استان سمنان به سامانه هاي آبياري تحت فشار مجهز شد كه اين مساحت 

شامل 260 طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري در اين استان بود. 
  گلستان: مدير مخابرات منطقه گلس��تان با اشاره به آغاز عمليات 
اجرايي فيبرنوري ش��هر دوزين در مخابرات منطقه گلستان گفت: به  
دس��تور وزير ارتباطات و از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات شهر دوزين و روس��تاهاي اطراف به شبكه فيبرنوري متصل 
مي شوند. غالمعلي ش��همرادي افزود: اين پروژه به طول 28 كيلومتر و 
اعتباري بالغ بر 32 ميليارد ريال توسط مخابرات منطقه گلستان اجرا 
خواهد ش��د و با اجراي آن كليه خدمات ارتباطي با سرعت و كيفيت 

بسيار خوب روي بستر فيبرنوري ارائه خواهد شد. 
  بوشهر: ناظر گمركات استان بوشهر با اش��اره به اينكه 600 خودرو 
وارداتي از گمرك بوشهر ترخيص ش��د، گفت: اكنون زير 700 دستگاه 
خودرو خارجي وارداتي ديگر در گمرك بوشهر موجود است كه در صورت 
تمديد مهلت اين مجوز زمينه ترخيص آنها فراهم مي شود. بهروز قره بيگي 
افزود: اين گمرك ها در سال هاي 95، 96 و 97 به ترتيب 3 هزار، 2 هزار و 
500 و يكهزار و 270 ميليارد تومان درآمد داشته اند و پيش بيني شده اين 

آمار در سال جاري به كمتر از يكهزار و 200 ميليارد تومان كاهش يابد. 

88498441سرويس  شهرستان

 راه آهن اراك 
صاحب دهكده لجستيكي مي شود  

استقرار دهكده لجس�تيكي اراك با      مركزي
ه�دف افزاي�ش ت�وان حرف�ه اي در 
جابه جايي بار براي راه آهن هدف گذاري شده که اين زيرساخت مهم 

در سال آتي براي استان مرکزي به بار مي نشيند. 
محمدرضا قرباني مديركل راه آهن اراك با بيان اينكه ايجاد بنادر خشك 
و دهكده هاي لجستيك در 21 منطقه كشور برنامه ريزي شده كه يكي 
از اين دهكده ها در ايستگاه كرمانش��اه راه آهن اراك است، گفت: ايجاد 
دهكده لجس��تيك در راه آهن اراك عالوه بر افزاي��ش بارگيري در اين 
راه آهن زمينه حمل و جا به جايي بارهايي از جمله مواد نفتي و غالت را 
به صورت مستقيم از ايستگاه كرمانشاه به داخل كشور و بندرعباس و 
بندر امام خميني )ره( فراهم مي شود.  وي خاطرنشان كرد: ايجاد 2 هزار 
600 متر خط راه آهن براي بارگيري غالت و اختصاص 250 هكتار زمين 
براي ايجاد دهكده لجستيك و ايجاد ساختمان براي تخليه و بارگيري بار 
توسط بخش خصوصي از جمله نيازها براي ايجاد اين دهكده در ايستگاه 
كرمانشاه است.   قرباني با بيان اينكه استقرار دهكده لجستيكي اراك با 
هدف افزايش توان حرفه اي در جابه جايي بار براي راه آهن هدف گذاري 
شده گفت: عمليات اجرايي ايجاد دهكده لجستيك در ايستگاه كرمانشاه 
از امروز اول مرداد ماه كليد مي خورد و پيش بيني مي شود بهره برداري از 
آن تا يك سال آينده باشد.  وي ادامه داد: دو شركت نفتي و يك شركت 
فعال در زمينه بارگيري غالت براي حضور در دهكده لجستيك ايستگاه 
كرمانشاه اعالم آمادگي كرده اند و با فعاليت اين مجموعه زيرساختي، 
بارگيري غالت از راه آهن اراك در مرحله نخست ساالنه تا 700 هزار تن و 

مواد نفتي و پتروشيمي تا يك ميليون تن افزايش مي يابد.

 ضعف اقتصاد دانش بنيان 
در خراسان شمالي 

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور گفت:      خراسان شمالي
اقتصاد دانش بنيان در خراسان ش�مالي 

بسيار ضعيف است. 
س��ورنا س��تاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با بي��ان اينكه 
خراسان ش��مالي در حوزه اقتصاد دانش بنيان عق��ب ماندگي تاريخي 
دارد، گفت: بخشي از اين عقب ماندگي به كم كاري ما بر مي گردد چرا كه 
محيط براي توسعه اين بخش فراهم نشده و به طور جدي در اين رابطه 
قدم برنداشته ايم.  ستاري افزود: متأس��فانه در گذشته كم كاري هايي 
براي خراسان شمالي شده كه سبب شده امروز اكوسيستمي كه در حوزه 

اقتصاد دانش بنيان در كشور وجود دارد در اين استان فعال نباشد. 
وي تأكيد كرد: بايد تالش شود تا زير س��اخت هاي پارك علم و فناوري 
خراسان شمالي با استفاده از بودجه هاي دولتي توسعه يابد.  معاون علمي و 
فناوري رئيس جمهور ادامه داد: ضرورت دارد شرايط الزم براي دست يابي 
جوانان خراسان شمالي به اكوسيستم ها فراهم شود تا بتوانند اقتصاد و 
دانش بنيان را توسعه دهند.  ستاري اضافه كرد: تصميم داريم در اين سفر 
شرايط مناسبي در عرصه توسعه دانش بنيان براي جوانان خراسان شمالي 
فراهم كنيم.  وي تأكيد كرد: يكي از اهداف سفر به خراسان شمالي اين 
اس��ت تا موقعيتي را براي جوانان تحصيل كرده و كارآفرين اين استان 
فراهم كنيم تا بتوانند خود شركت هاي بزرگ تأسيس و از استان خارج 
نشوند چرا كه جوانان پايه اقتصاد آينده هستند.  معاون رئيس جمهور با 
بيان اينكه هر روز شاهد اتفاقات خوبي در حوزه شركت هاي دانش بنيان 
در كشور هستيم گفت: تكنولوژي هاي جديد در حوزه بهداشت، حمل و 
نقل و ساير حوزه ها يك حركت ذاتي است كه در بين جوانان در شركت ها 
و استارتاپ ها شاهد هستيم.  س��تاري اظهار كرد: سال گذشته ۴ هزار و 
۴00 شركت دانش بنيان در كشور وجود داشت كه پيش بيني 90 هزار 
ميليارد تومان فروش را براي اين شركت ها داش��تيم.  وي با بيان اينكه 
اكنون بزرگ ترين شركت هاي دانش بنيان را در كشور داريم كه اقتصاد 
آنها قابل مشاهد است، گفت: س��عي داريم با اعطاي وام هاي كم بهره و 

حمايت هاي الزم سبب رشد و توسعه شركت هاي دانش بنيان باشيم. 

۱۳۸۵ يتيم در گيالن فاقد مسكن هستند   
مديرکل کميته امداد گيالن با اشاره به     گيالن
اينكه هزار و 385 يتيم تحت پوشش 
اين نهاد فاقد مسكن هستند، از ساخت 85 واحد مسكوني براي 

ايتام و محسنين خبر داد. 
عباس اهرابي مديركل كميته امداد گيالن با اش��اره به اينكه توجه ايتام و 
فرزندان محسنين از مهم ترين برنامه هاي كميته امداد است، اظهار كرد: 
اين توجه و حمايت با حضور و مشاركت خيران و نيكوكاران انجام مي شود.  
وي با تأكيد بر اينكه تنها نياز ايتام و فرزندان محسنين مالي نيست بلكه 
آنها در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و مشاوره نيز نيازهايي دارند كه بايد 
به آن توجه ش��ود، افزود: در مجموع 818۴ يتيم و فرزند محسنين تحت 
پوشش كميته امداد استان گيالن هستند كه توسط 19 هزار و 575 حامي، 
حمايت هاي الزم از آنها مي شود.  مديركل كميته امداد استان گيالن با اشاره 
به اينكه در حال حاضر 167 هزار فرزند محسنين فاقد حامي هستند، گفت: 
در سه ماهه نخست امسال حاميان و نيكوكاران بيش از 7 ميليارد و 10۴ 
ميليون تومان به ايتام و محسنين كمك كرده اند.  وي با بيان اينكه اين ميزان 
در مقايسه با سال گذشته 117 درصد افزايش يافته است، تصريح كرد: 98 
نفر از ايتام داراي بيماري صعب العالج بوده و نيازمند حمايت بيشتر حاميان 
و نيكوكاران عزيز هستند.  اهرابي با اشاره به اينكه در حال حاضر 1385 يتم 
فاقد مسكن هستند، ساخت مسكن براي ايتام و فرزندان محسنين را يكي 
ديگر از اقدامات حمايتي اين نهاد عنوان و بيان كرد: 85 واحد مسكوني براي 

ايتام و محسنين ساخته شده و 180 واحد نيز در دست ساخت است.

 احداث اردوگاه ورزش هاي زمستاني 
در اردبيل 

اردوگاه ورزش هاي زمستاني در قالب      اردبيل
ط�رح جام�ع گردش�گري در منطقه 

سردابه استان اردبيل احداث مي شود. 
ناصر محمودي معاون ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
اردبيل از احداث اردوگاه ورزش هاي زمستاني در استان اردبيل خبر داد 
و گفت: اردوگاه ورزش هاي زمس��تاني در قالب طرح جامع گردشگري 
در منطقه سردابه اس��تان اردبيل احداث مي ش��ود.  وي با اشاره به طرح 
گردش��گري »يدي بويلوك« افزود: در طرح جامع گردش��گري »يدي 
بويلوك« منطقه س��ردابه احداث اردوگاه ورزش هاي زمستاني مصوب 
شده است و طرح هاي تكميلي آن نيز از سوي سرمايه گذار پيشنهاد شده 
است.  محمودي با تأكيد بر توجه طرح هاي جامع گردشگري به آمايش 
منطقه تصريح كرد: باتوجه به اينكه طرح هاي جامع گردشگري به آمايش 
منطقه توجه ويژه اي دارد هدف اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان اردبيل نيز توس��عه مناطق گردشگري استان است.  
معاون سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان اردبيل بيان كرد: اجراي طرح ها و پروژه هاي گردشگري براساس 
قابليت ها و پتانسيل هاي منطقه مي تواند براي توسعه و تقويت جاذبه هاي 
گردشگري استان اردبيل مؤثر باشد.  وي اظهار كرد: در طرح يدي بويلوك 
سردابه پنج بسته سرمايه گذاري شامل احداث مجتمع آبگرم و كلينيك 
آبدرماني، اردوگاه ورزش هاي زمستاني، فضاي ورزشي تكميلي سرپوشيده، 
كمپينگ، محوطه گردشگري، خانه هاي عش��ايري و فضاي تعطيالت 

گذراني كارواني به شكل باغ ويال پيش بيني شده است. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 صنايع گلستان 
در خدمت دالالن گوجه فرنگی!

مدير تنظيم بازار محصوالت كشاورزي جهادكشاورزي گلستان 
اعتقاد دارد عاوه بر ورود واسطه ها، همراهي نكردن مديران 
صنايع براي خريد محصول به قيمت معقول به آشفتگي بازار 

گوجه در گلستان دامن زده است
هر سال  زماني كه برداش�ت يك محصول در نقطه ای از ايران آغاز 
مي ش�ود، اخبار و گزارش هاي زيادي در م�ورد هجوم دالالن برای 
خريد ارزان محصول منتش�ر مي ش�ود. بازي كثيفي كه در نهايت 
با روانه كردن سود سرش�ار به جيب دالالن، به ضرر توليدكننده و 
مصرف كننده به پايان مي رسد. حاال يكبار ديگر و با شروع برداشت 
گوجه فرنگي از مزارع استان گلس�تان اين بازي شرع شده است. 

    
بي ش��ك هيچ كس با خريد و فروش گران محصوالت كشاورزي موافق 
نيست اما وقتي مس��ئوالن به كش��اورزان گفته بودند گوجه را در زمان 
برداشت حدود 1200 تومان خريداري خواهيم كرد، حاال رقم 700 تومان 

ضرري جبران ناپذير براي آنهاست. 
   بدقولی مسئوالن در خريد تضمينی

در سال زراعي جاري 6 هزار و 500 هكتار از اراضي گلستان زيركشت گوجه 
فرنگي رفته است و پيش بيني مي شود بين 250 تا 260 هزار تن از محصول در 
استان كشت شود.  هرچند قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگي در ميادين ميوه و 
تره بار بين 1600 تا 1700 تومان است و در مغازه هاي سطح شهرها كيلويي 3 
هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد اما محصول كشاورزان در اراضي 
كشاورزي بين 700 تا 800 تومان خريداري مي شود.  كشاورزان وجود دالالن 
و واسطه ها را دليل اين اتفاق مي دانند و معتقدند دالل بازي ها باعث ضربه 
سنگين به كشاورزان شده است.  با اينكه موضوع محصوالت كشاورزي و وجود 
دالالن مربوط به امسال و پارسال و اين منطقه و آن منطقه ايران نمي شود، اما 
در رابطه با فصل برداشت گوجه در گلستان و قيمت گذاري آن همين هفته 
گذشته بود كه مسئوالن جهادكشاورزي، استانداري و چند سازمان و نهاد 
ديگر در اين استان تشكيل جلسه دادند تا مشكالت را رفع و گوجه كيلويي 
هزار و 200 تومان از كشاورز خريداري شود اما اين موضوع فقط روي كاغذ 
ماند و عمالً دالالن بازار را به دست گرفته و در حال ربودن محصول كشاورزان 
هستند.  نكته حائز اهميت اين است كه با ارزان خريدن گوجه فرنگي گلستان، 
اين محصول با قيمت پايين به دست مصرف كننده نمي رسد و بعضاً تا پنج 

برابر قيمت روي زمين در ميوه فروشي ها عرضه مي شود. 
در حالي كه كشاورزان معتقدند بازار عرضه و تقاضاي گوجه فرنگي در گلستان 
در قبضه دالالن است، مدير تنظيم بازار محصوالت كشاورزي جهادكشاورزي 
گلستان اعتقاد دارد عالوه بر ورود واسطه ها، همراهي نكردن مديران صنايع 
براي خريد محصول به قيمت معقول به آش��فتگي بازار گوجه در گلستان 
دامن زده است.  سعيد حسن پور فوجردي مي گويد: »يكي از مشكالتي كه 
هم اكنون درگير آن هستيم اين است كه مطابق برآوردهاي انجام شده قيمت 
تمام شده گوجه فرنگي براي كشاورز حدود1100 تومان است اما عمالً شاهد 
هستيم برخي صنايع و دالالن و واسطه ها گوجه را به قيمت پايين تر از هزار 
تومان از كشاورز خريداري مي كنند.« وي با اش��اره به اينكه در دوره پيك 
توليد گوجه فرنگي كشور قرار داريم و بخشي از داليل پايين بودن قيمت اين 
محصول به دليل عرضه زياد است، ادامه مي دهد: »به رغم توافقي كه در جلسه 
فرمانداري راميان و استانداري كه با حضور مسئوالن و صاحبان صنايع برگزار 
شد، متأسفانه صاحبان صنايع همراهي نكردند و گوجه را از كشاورز به قيمت 

هزار و 200 تومان خريداري نمي كنند.«
    بي توجهي به رونق توليد

دبيرخانه كشاورز گلستان هم وجود دالالن و واسطه ها را دليل اصلي مشكالت 
موجود مي داند.  علي قلي ايماني معتقد است: »هم اكنون عده اي دالل و واسطه 
بين توليدكننده و كارخانه دار قرار گرفته اند از يك سو بر سر توليد مي زنند و 
محصول توليدي را به قيمت ارزان از توليدكننده خريداري مي كند و از سوي 
ديگر بر سر مصرف كننده مي زنند و محصول نهايي را گران مي فروشند.« 
وي با اشاره به اينكه دالالن و واسطه ها به البي هاي قدرت اقتصادي و پول 
دسترسي دارند و متأسفانه برخي از مسئوالن هم با آنها همراهي مي كنند، 
تأكيد مي كند: »هرچند در سال رونق توليد قرار داريم و مقام معظم رهبري 
بر حمايت از توليد تأكيد دارند اما صنايع گلستان در خدمت توليد نيستند تا 
ارزش افزوده عايد توليدكننده گلستاني شود.« هم اكنون رب گوجه فرنگي 
800 گرمي صنايع گلستان بين 13 هزار و 800 تا 22 هزار و 900 در بازار 
به فروش مي رسد و صاحبان صنايع حاضر نيستند گوجه گلستان را كه از 
نظر غلظت بهتر از محصول ساير استان هاست از كشاورزان به قيمت معقول 
خريداري كنند. اين در حالي اس��ت كه از ۴ تا ۴/5 كيلوگرم گوجه فرنگي 
گلستان يك كيلو رب تهيه مي شود در شرايطي كه براي توليد همين ميزان 

رب، بايد بيش از 6 كيلو گوجه فرنگي ساير استان ها مصرف شود.
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