
رئيس اداره غله و خدمات بازرگاني قوچان:
کمبود آرد و نان نداريم، مصرف باالست!

بعد از چاپ مطلبي در روزنامه »جوان« با عنوان  »قوچان نان ندارد!« 
که به انتشار اخبار نگران کننده اي در رابطه با کمبود شديد آرد و نان 
در شهرس�تان قوچان پرداخته بود، روز گذشته رئيس اداره غله و 
خدمات بازرگاني شهرس�تان قوچان در واکنش ب�ه اين موضوع با 
بيان اينکه کمبود آرد و نان در قوچان را به هيچ وجه تأييد نمي کنيم، 
گفت: » هر سال در اين زمان به علت مصرف زياد، نانوايي ها شلوغ 
مي شوند اما قول مي دهم با تشديد نظارت ها مشکالت برطرف شود.«

    
چند روزي بود که اخباري در مورد کمبود گندم و به تبع آن، پايين آمدن 
ميزان پخت نان در قوچان منتشر مي شد؛ مسئله اي که نگراني هايي را در 
ميان ساکنان اين شهرستان به وجود آورده بود. به همين خاطر روزنامه 
جوان در جهت اطالع مسئوالن از شرايط موجود و آگاهي مردم از وضعيت 
آرد و نان مطلبي را منتشر کرد که متعاقب آن رئيس اداره غله و خدمات 
بازرگاني شهرس��تان قوچان با بيان اينکه س��هميه آرد هيچ نانوايي در 
شهرستان قوچان کاهش نيافته است و حتي براي برخي نانوايي هايي که در 
مسيرهاي پرتردد زائري و مسافري قرار دارند، افزايش سهميه نيز داشته ايم، 
گفت: »کمبود آرد و نان در قوچان را به هيچ وجه تأييد نمي کنيم.« اسداهلل 
خموشي درباره وضعيت توزيع و توليد نان در اين شهرستان با تأکيد بر 
اينکه دولت به ازاي هر نفر هفت کيلو و 500گرم سرانه قانوني مصرف آرد 
مقرر کرده در صورتي که اين رقم در شهرستان قوچان حدود 9 کيلوگرم 
است يعني سرانه آرد در قوچان باالتر از سرانه کشوري است، ادامه داد: » اين 
روزها در شهرستان قوچان شاهد کمبود آرد يا نان نيستيم بلکه به داليل 
مختلف مصرف نان افزايش يافته است.« وي افزود: » به دليل اينکه شهر 
قوچان شهري خوش آب و هواست و در مسير تردد زائران علي بن موسي 
الرضا)ع( قرار دارد، برخي مسافران اين شهر را به عنوان مقصد سفر انتخاب 
مي کنند و همين مسئله مصرف نان را افزايش داده است.« اين مسئول 
بيان کرد: » يکي ديگر از داليل افزايش مصرف نان در اين شهرستان، گراني 
برنج، ماکاروني و ساير محصوالت خوراکي و گرايش مردم به سمت مصرف 
نان است. ما به عنوان يک مصرف کننده مواد غذايي در فصل گرما بيشتر 
به سمت مصرف غذاهاي ساده تمايل داريم که به صورت عمده غذاهايي 

هستند که مصرف نان را افزايش مي دهند.«
رئيس اداره غله و خدمات بازرگاني شهرستان قوچان با بيان اين نکته که 
در سنوات گذشته هم در اين بازه زماني يعني از اواخر تيرماه تا نيمه هاي 
شهريور مصرف نان افزايش مي يافت و اين مشکل شلوغي نانوايي ها تنها 
براي قوچان نيست، اضافه کرد: »با توجه به اينکه در حال حاضر فصل کار 
و کارگري و کشاورزي است و بسياري از شهروندان قوچاني از اين طريق 
کسب درآمد مي کنند به دليل فعاليت بدني بيشتر اين قشر از جامعه به 
شکل طبيعي مصرف نان در فصل تابستان بيشتر از فصل زمستان است.«  
وي با بيان اين نکته که وظيفه ما تشديد نظارت ها و کنترل بيشتر است، 
گفت: »وقتي بازرسي مناسب باشد، نانوا خيلي از مسائل را رعايت مي کند و 
حواسش هست که آردفروشي نکند و عرضه آرد و نان خارج از شبکه نداشته 
باشد.« رئيس اداره غله و خدمات بازرگاني شهرستان قوچان قول داد در چند 

روز آينده با تشديد نظارت ها همه مشکالت به وجود آمده برطرف شود. 

آمارها متفاوت است اما وقتي مي گويند از هر سه 
مشهدي، يکي حاشيه نشين است مي توان تخمين 
زد که در حال حاضر حدود يک ميليون و 200 هزار 
نفر در حاشيه هاي اين شهر در حال زندگي هستند 
که اکثر آنها به دليل نبود کار و درآمد در روستاهاي 
خود به اين شهر مهاجرت کرده اين مناطق را براي 
زندگي انتخاب کرده اند.  اي��ن مهاجران به دليل 
نداشتن ساختار مناس��ب شغلي، نبود تسهيالت 
خدماتي و بهداشتي، مسکن نامناسب، پايين بودن 
سرمايه فرهنگي، ضعف امنيت و ده ها عامل ديگر 
بين زندگي روستايي و شهري، سرگردان مانده و 
سبکي از زندگي را برمي گزينند که مي توان به آن 

گفت »زندگي اسفناك«!
اما چند وقتي اس��ت که س��ازمان ها و نهادها و 
مس��ئوالن و مديران در مش��هد مقدس با ارائه 
برنامه هاي مختلف درصدد ساماندهي اين مناطق 

و رفع مشکالت آنها هستند؛ اقدامي که مي تواند 
اين پرونده را براي هميشه ببندد و ديگر مشهد 

مقدس از دردي به نام حاشيه نشيني رنج نبرد. 
  دغدغه رهبري دغدغه آستان قدس است

همين چند روز پيش بود که توليت آستان قدس 
رضوي با بيان اينکه موضوع حاشيه شهر مشهد 
از دغدغه هاي مقام معظم رهبري است و بر اين 
اس��اس اين موضوع براي م��ا از اهميت ويژه اي 
برخوردار اس��ت، گفت: »نس��بت به مش��کالت 
حاشيه شهر مشهد بي تفاوت نيستيم و به عنوان 
يک��ي از دغدغه هاي آس��تان، به مي��زان توان و 

امکانات به اين مقوله ورود پيدا مي کنيم.«
حجت االس��الم والمس��لمين احمد م��روي که 
در ديدار فعاالن فرهنگي حاش��يه ش��هر مشهد 
س��خن مي گفت، ضمن قدرداني از دلسوزي ها 
و پيگيري هاي صورت گرفت��ه از جانب آيت اهلل 

علم الهدي در س��تاد س��اماندهي حاشيه شهر، 
افزود: »تقريباً در تمام ديدارهايي که با مسئوالن 
عالي کش��ور داش��ته ام، موضوع حاش��يه شهر 
مش��هد را مطرح و ت��الش کردم در مس��ئوالن 
ايجاد حساس��يت ش��ود.« وي با تأکيد بر اينکه 
براي رفع مشکالت حاشيه شهر مشهد بايد نگاه 
ملي وجود داش��ته باش��د، تصريح کرد: »اکنون 
بسياري از مسئوالن کشور نسبت به اين موضوع 
دغدغه و حساسيت پيدا کرده اند و تالش ما نيز در 
همراه کردن بخش ها و ارگان هاي مختلف براي 

خدمت رساني شايسته به اين مناطق است.«
خوش��بختانه طي س��ال هاي اخير، همراهي و 
همکاري خوبي ميان مسئوالن مختلف در مشهد 
مقدس شکل گرفته است. از استاندار و شهردار 
که بسيار باانگيزه و پرتالش وارد ميدان شده اند 
تا نماينده ولي فقيه که محوريت کارها را برعهده 

دارد و جملگي براي رفع مشکالت، چنان عمل 
مي کنند که بسيار اميدوارکننده است. 

توليت آس��تان ق��دس رضوي هم ب��ا تأييد اين 
موضوع گفت: »جلسه با فعاالن فرهنگي حاشيه 
شهر مشهد، اولين جلسه در آستان قدس رضوي 
درخصوص حاشيه ش��هر بود، اما آخرين جلسه 
نخواهد بود، براي رفع مش��کالت حاش��يه شهر 
حتماً جلس��ات منظم برگزار مي کنيم و به طور 
جدي به دنبال رفع مشکالت اين مناطق خواهيم 
ب��ود.« وي ابراز کرد: »از امکانات آس��تان قدس 
رضوي براي رفع مش��کالت حاشيه شهر مشهد 
استفاده خواهيم کرد و به ميزان توان و امکانات به 

اين مقوله خواهيم پرداخت.« 
حجت االس��الم والمس��لمين مروي با اشاره به 
اين س��خن امام راحل که فرمودند: »يک موي 
کوخ نشينان براي من به همه کاخ نشينان ترجيح 
دارد« خاطرنشان کرد: »در تمام دوران پيش و 
پس از انقالب اسالمي مستضعفان همواره پاي 
انقالب و نظام ايستاده اند، بسياري از شهدا از اين 
مناطق برخاستند و اگر تحريمي و گراني وجود 
داشته بيشتر بر دوش مردم محروم بوده است.«

وي با تأکيد بر اينکه رس��يدگي به مستضعفان را 
وظيفه خود مي دانيم زيرا آنها ولي نعمتان انقالب 
هستند، افزود: »براي ما اين موضوع حائز اهميت 
بوده و بنده در طول مدت خادمي حضرت رضا)ع( 
تنها در يک جا س��خنراني خارج از آستان قدس 
داش��تم که آن هم در مراس��م ش��ب قدر حاشيه 
شهر مشهد بوده اس��ت.« الزم به ذکر است بسته 
س��اماندهي حاش��يه ش��هر مش��هد نيز در قالب 
14 مح��ور در 41 برنامه با اعتب��اري بيش از 62 
ميليارد تومان به معاون توس��عه امور اجتماعي و 
عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه 
شده تا با کمک تمام س��ازمان ها و نهادها مشکل 
حاشيه نشيني شهر مشهد را براي هميشه حل و 
فصل نمايند.  به گفته مسئوالن و بر اساس آمارها 
20 ميليون نفر از جمعيت کش��ور در حاش��يه و 
بافت هاي فرسوده 495 ش��هر زندگي مي کنند.  
برآوردها نشان مي دهد جمعيت شهرنشين ايران 
20 درصد بيش��تر از ميانگين جهاني محس��وب 
مي ش��ود؛ يعني 54 درصد جمعيت جهان و 73 
درصد جمعيت ايران در شهرها زندگي مي کنند 
که همين رقم، خود ش��اهدي بر دافعه روستاها و 
ميزان مهاجرت هاست که به سياست هاي ضعيف 

توسعه روستايي بازمي گردد. 
در اين ميان مشهد نيز با 4 هزار هکتار سکونت گاه 
غيررسمي، 34 درصد از شهر را به حاشيه تبديل 
کرده که نزديک به يک ميليون و 200 هزار نفر را 

در دل خود جاي داده است.

سال هاست حاشيه شهر مشهد قصه پرغصه اي شده که گريبان مردم اين 
شهر را رها نمي کند؛ معضلي که هم حاشيه نشينان و هم مشهدي ها را 
به ستوه آورده و همگي منتظرند تا با يك اقدام جهادي اين داستان، يك بار 
براي هميشه به پايان برسد. از صحبت هاي مسئوالن نيز چنين برمي آيد 
که عزمشان را براي س�اماندهي اين مناطق جزم کرده اند. از حرف هاي 
عضو هيئت رئيسه شوراي اسالمي اين شهر گرفته که حدود دو ماه پيش 

از برنامه ريزي و تأسيس سازمان بازآفريني حاشيه شهر مشهد در اين 
دوره از شوراها خبر داد و گفت: »بازآفريني حاشيه شهر با همکاري آستان 
قدس رضوي سرعت خواهد گرفت« تا صحبت هاي چند روز اخير توليت 
آستان قدس رضوي که موضوع حاشيه شهر مشهد را جزو دغدغه هاي 
مقام معظم رهبري اعالم کرد و گفت: »بر اين اس�اس اين موضوع براي 
ما از اهميت ويژه اي برخوردار اس�ت و آن را دغدغه آستان مي دانيم.«

در حالي هر سال 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

طرح هاي متعدد 
در  بس�ياري  و 
زمينه هاي محروميت زدايي و توسعه اقتصادي 
در استان خراسان شمالي كلنگ زني می شوند كه 
وجود هزار و 570 پروژه ناقص و نيمه تمام در اين 
اس�تان نه تنها دردي از مشكالت مردم برطرف 
نمي كند بلكه منجر به رها ش�دن و از بين رفتن 
ميلياردها تومان منابع مالي شده است؛ منابعي 
كه مي توانستند در جايي ديگر به بهترين نحو 
به كارگرفته شوند و حالل مشكالت زيادي باشند. 
گفتني است در حال حاضر حداقل 500 طرح در 
اس�تان وجود دارد ك�ه با 80 درصد پيش�رفت 
فيزيكي متوقف شده اند و مابقي هم با كمتر از اين 
ح�د، زي�ر آفت�اب س�وزان ج�ان مي دهن�د. 

    
ه��ر س��ال ش��مار بس��ياري از طرح ه��اي 
محروميت زداي��ي، اش��تغالزايي و اقتصادي در 
استان هاي مختلف کش��ور کلنگ زني مي شوند، 
اما تنها تعداد محدودي از اين پروژه ها رنگ افتتاح 
را بعد از چند ماه تا چند سال به خود مي بينند و 
مابقي يا به کندي پيش مي روند و قبل از افتتاح 
به مرحله فرس��ودگي مي رس��ند يا با پيش��رفت 
فيزيکي حت��ي 80 درصدي براي هميش��ه مهر 
توقف مي خورند؛ چراکه يا از ابتدا اعتبار مورد نياز 
براي اجراي آنها به درستي سنجيده نشده است، 
يا طرح ها بدون پش��توانه علمي و حتي جانمايي 
درس��ت کليد خورده اند. اتفاقي که همگي شان 
از بي برنامگي برخي از مس��ئوالن حکايت دارد. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي 
نيز با اشاره به وجود پروژه  هاي متعدد نيمه تمام 
در اس��تان ابزار تأس��ف مي کند و مي گويد: »در 

حال حاضر هزار و 570 پروژه نيمه تمام در استان 
خراسان ش��مالي وجود دارد.« حسن پارسي پور 
با اش��اره به اينکه مي توان اين پروژه ها را به س��ه 
بخش با پيش��رفت فيزيکي باالي 80، باالي 60 
و کمتر از 60 درصد تقس��يم کرد، مي افزايد: »از 
تعداد پروژه هاي مذکور، 500 پ��روژه باالي 80 
درصد و 800 پروژه کمتر از 60 درصد پيشرفت 
فيزيکي دارند.« وي با اش��اره به نياز اين طرح ها 
به منابع مالي براي ادام��ه فعاليت ادامه مي دهد: 
»پروژه هاي نيمه تمام نياز به حدود 3 هزار و 500 

ميليارد تومان اعتبار دارند تا تکميل شوند.«
  سفره گسترده طرح هاي ناقص خراسان شمالي

هرچند هر سال در راستاي رونق توليد، اشتغالزايي 
و به بيان کلي تر توسعه  اقتصادي استان تالش شود 
و پروژه ها يکي پس از ديگري کليد بخورند و حتي 

به مرحله افتتاح هم برس��ند، اما وجود طرح هاي 
اقتصادي نيمه تمام همچون س��د بر س��ر مسير 
توسعه استاني س��نگيني مي کند؛ موضوعي که 
پارسي پور، رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان 
شمالي در تأييد آن بيان  مي کند: »متأسفانه سفره 
پروژه هاي نيمه تمام در استان خيلي باز شده و بايد 

تالش شود تا تعداد آنها کاهش يابد.«
 گفتني اس��ت احداث بزرگراه 250 کيلومتري 
بجن��ورد به جنگل گلس��تان، اص��الح و تکميل 
660 کيلومتر راه هاي روستايي، احداث خط آهن 
بجنورد به اسفراين و جوين و اتصال آن به راه آهن 
سراسري، اصالح نقاط حادثه خيز جاده اي استان، 
تکميل ف��رودگاه بجن��ورد، اح��داث، تکميل و 
تجهيز بيمارستان ها و مراکز درماني در استان، 
گازرساني به همه 75 روستاي باقيمانده استان 

که فاقد گاز شهري هستند و تکميل و بازسازي 
مدارس جديد، طرح هاي آبرس��اني و فاضالب، 
تکميل سدهاي اس��تان و توس��عه واحد جديد 
پتروشيمي در اس��تان، تجهيز اراضي کشاورزي 
اس��تان به روش هاي آبياري مدرن و س��اخت و 
توسعه استاديوم هاي ورزشي در استان ازجمله 
طرح  هاي مهم استان خراسان شمالي هستند که 
مسئوالن بايد در راستاي هرچه سريع تر افتتاح 

شدن آنها تالش کنند. 
الزم به ذکر اس��ت ک��ه در ص��ورت بهره برداري 
از واح��د جديد پتروش��يمي در اس��تان براي 3 
هزار و 500 نفر اشتغالزايي مي شود. همين رقم 
نشان دهنده اين است که اين طرح چقدر از نظر 
محروميت زدايي و اقتصادي براي اس��تان حائز 
اهميت اس��ت. طرح ها هرکدام ب��ه خودي خود 
مي توانند انبوهي از مشکالت را کنار بزنند و فقط 
نيازمند عزم و برنامه ريزي جدي متوليان هستند. 
مض��اف بر طرح مه��م واحد جديد پتروش��يمي 
خراسان شمالي، طرح ديگري که از اهميت بااليي 
براي مردم اين استان برخوردار است و هنوز روبان 
سرخ افتتاح را به خود نديده است، پروژه راه آهن 
جوين- اسفراين است که قطعه اول پروژه به طول 
25 کيلومتر از محور جوين- اسفراين با پيشرفت 
فيزيکي 50 درصد در حال اجراست که قرار بود، 
بخش��ي از اين طرح در س��ال 95 به بهره برداري 
برسد. البته از اين دست طرح هاي نيمه تمام که 
توس��عه اقتصادي اس��تان به تعداد زيادي از آنها 
وابسته است،  بسيار اس��ت. از همين رو ضروري 
اس��ت مس��ئوالن به جاي زدن کلنگ  طرح هاي 
جديد درصدد تکميل طرح هاي گذشته برآيند و 
باالخره سايه اين پروژه هاي نيمه تمام و راکد را از 

سر استان کنار بزنند.

سنگيني 1570 پروژه نيمه تمام بر شانه هاي خراسان شمالي
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حاشيه مشهد، دغدغه آستان قدس است
 توليت آستان قدس رضوي:حاشيه شهر مشهد جزو دغدغه هاي مقام معظم رهبري بوده و براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار است 

و به ميزان توان و امکانات به آن می پردازيم

88498441سرويس  شهرستان

در سفر مهندس فتاح به گلستان صورت مي گيرد
 اهداي ۱۱ ميليون مترمربع زمين رايگان 

به گلستاني ها    
بيش از ۱۱ ميلي�ون مترمربع زمين     گلستان
مسكوني و زراعي به صورت رايگان 

به مردم مراوه تپه گلستان اهدا مي شود. 
امروز )پنج ش��نبه( و در پي س��فر مهن��دس پرويز فت��اح رئيس بنياد 
مستضعفان انقالب اس��المي به استان گلس��تان بيش از 11 ميليون 
مترمربع از اس��ناد واگذاري امالك مس��کوني و زارعي به صورت کاماًل 
رايگان به مردم منطقه مراوه تپه اهدا مي ش��ود.  به گزارش مرکز روابط 
عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان، بر اساس منويات مقام معظم 
رهبري مبني بر واگذاري اسناد امالك علوي به افراد واجد شرايط، طي 
سفر مهندس فتاح به استان گلستان 830 فقره ملک مسکوني و 1170 
فقره ملک زراعي با مساحت 11 ميليون و 630 هزار و 869 مترمربع با 
مبلغ کارشناسي بيش از 743 ميليارد ريال و به صورت رايگان به واجدين 
شرايط اهدا مي ش��ود.  بر اس��اس اين گزارش، طرح محروميت زدايي 
واگذاري اس��ناد امالك علوي از سال 93 آغاز ش��ده و تاکنون بيش از 
83 هزار سند به خانوار هاي محروم در سراسر کشور واگذار شده است. 
همچنين از ابتداي اجراي طرح تا کنون در استان گلستان بيش از 235 
ميليون متر مربع زمين زراعي و مسکوني به مردم استان گلستان به ويژه 

هموطنان مرزنشين ترکمن با هدف محروميت زدايي اهدا شده است. 

4 خطه شدن محورهاي مواصالتي اردبيل 
براي کاهش تصادفات جاده اي      

ب�راي كاه�ش تصادفات ج�اده اي     اردبيل
اردبيل چهارخطه كردن محورهاي 

مواصالتي استان در دست اقدام است. 
مسعود امامي يگانه معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اردبيل گفت: 
چهارخطه کردن محورهاي مواصالتي استان اردبيل يکي از برنامه هاي 
استان در کاهش تصادفات جاده اي محسوب مي ش��ود.  وي با اشاره به 
اينکه تأمين اعتبارات ملي براي اجراي پروژه چهارخطه پارس آباد-سربند 
اولويت اساسي اس��ت بيان کرد: انتظار مي رود دستگاه هاي اجرايي در 
اين زمينه نهايت همکاري و مشارکت را با ما داشته باشند و در راستاي 
جابه جايي تأسيسات مس��ير پروژه اهتمام جدي داشته باشند.  معاون 
هماهنگي امور عمراني استاندار اردبيل گفت: 12 ميليارد تومان اعتبار 
براي اجراي پروژه چهارخطه پارس آباد-سربند اختصاص يافته و هم اکنون 
عمليات اجرايي آن با 30 درصد در حال اجراست و تصفيه خانه پارس آباد 
نيز با 75 درصد پيش��رفت فيزيکي به پيمانکار مربوطه واگذار مي شود.  
امامي يگانه تصري��ح کرد: امر کاهش تصادفات ج��اده اي به خصوص در 
سالي که متأسفانه اردبيل آمار متوفي بسياري در جاده هاي استان داشت 
يک امر مهم و حائز اهميت است که اميدواريم در اين زمينه اقدامات الزم 
و مربوطه در کمترين زمان ممکن انجام شود تا شاهد کاهش تصادفات 
جاده اي استان اردبيل باشيم.  وي بيان کرد: اجراي پروژه تعريض محور 
بيله سوار-سه راهي گوگ تپه نيز از ديگر مواردي است که برنامه ريزي هاي 
الزم در اين زمينه مبناي کار قرار گرفته و امس��ال توس��عه برنامه هاي 
عمراني و راهداري با روند مناسبي ادامه دارد که انتظار مي رود با تزريق 

مابقي اعتبارات سرعت اين برنامه ها افزايش يابد.

افزايش توليدات دامي عشاير خراسان جنوبي 
با  تأمين آب بهداشتي

هم اکنون 35 درصد فرآورده هاي دامي و 25 درصد صنايع دس�تي 
خراسان جنوبي را عشاير اين استان توليد مي کنند، با اين وجود، نبود 
برخي از زيرساخت ها موجب شده تا آنها نتوانند ظرفيت توليدات خود 
را افزايش دهند.  از آنجا که عشاير اين منطقه يکجانشين هستند، لذا 
به شدت نيازمند داشتن آب آشاميدني لوله کشي و بهداشتي اند. با 
اين حال نبود آب بهداشتي مورد نياز موجب شده تا آبرساني به اکثر 
آنها از طريق تانکر و به صورت سيار انجام پذيرد.  اين درحالي است 
که به گفته مديرکل امور عش�ايري خراس�ان جنوبي با وجود اينکه 
بالغ بر 18 ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبار براي تأمين آب شرب 
مناطق عشايري استان از طريق لوله کش�ي در طول سال جاري در 
نظر گرفته شده، تاکنون مبلغي به اين طرح اختصاص نيافته است. 

    
براساس آخرين سرشماري مرکز آمار ايران، جمعيت عشاير خراسان 
جنوبي برابر با 16 هزار خانوار معادل 82 هزار نفر و در قالب 58 طايفه 
مستقل هستند به طوري که اين جمعيت بيش از 13/2 درصد جمعيت 
کل استان را شامل مي شود.  هم اکنون بيش از 16 هزار تن محصوالت 
دامي شامل 11هزار تن ش��ير و فرآورده هاي لبني، 4 هزار و900 تن 
گوشت قرمز و 430 تن کرك مو و پشم به ارزش تقريبي يک هزار و 900 
ميليارد ريال به انضمام 25 درصد صنايع دستي به دست عشاير خراسان 
جنوبي توليد مي ش��ود.  در کنار مش��کل کم آبي، مش��کالتي از قبيل 
نامناسب بودن ايل راه ها و فقر شديد مراتع، گراني علوفه و عدم خريد دام 

مازاد موجب شده تا عشاير استان به سختي گذران زندگي کنند. 
  تأمين آب؛ اولويت اول عشاير 

با وجود تمامي مشکالتي که هم اکنون بر سر راه عشاير خراسان جنوبي 
قرار گرفته است تأمين آب شرب سالم به يکي از مهم ترين دغدغه هاي 
آنها تبديل شده است؛ موضوع مهمي که بارها براي رفع آن از مسئوالن 
تقاضاي کمک کرده اند.  مديرکل امور عش��ايري خراسان جنوبي در اين 
خصوص مي گويد: »با وجود اينکه در سال جاري بالغ بر 18 ميليارد و 400 
ميليون تومان اعتبار براي تأمين آب شرب مناطق عشايري استان از طريق 
لوله کشي مصوب شده است، اما تا کنون بودجه اي به اين مهم تخصيص 
نيافته است.« حسين حسين پور با اشاره به مشکل تأمين آب و آبرساني 
به عشاير استان مي افزايد: »روزانه به 480 نقطه در سطح استان به صورت 
سيار آبرساني مي شود که به عبارتي مي توان گفت به طور متوسط 500 تا 
550 متر مکعب آب شرب در روز به مناطق عشايري منتقل مي کنيم.« به 
گفته وي طي سال جاري پروژه آبرساني به خواجه مينجوي نهبندان در 
دستور کار قرار گرفته است که اين پروژه 25 کيلومتر مسافت دارد و چاه 
اوليه آن حفر شده است و در سال جاري بحث لوله گذاري آن انجام خواهد 
شد.  آمارها نشان مي دهد، سال گذشته آبرساني با 15 دستگاه تانکر دولتي 
و پنج تانکر بخش خصوصي انجام شده و تاکنون 130 هزار متر مکعب آب 
شرب براي بيش از 7 هزار خانوار عشاير با هزينه اي معادل 9800 ميليون 
ريال از محل اعتبارات تملک اس��تاني و مديريت بحران حمل شده که 
حتي االمکان سعي شده در زمينه تأمين آب شرب به رغم کمبود اعتبارات 

با مشارکت عشاير مشکل حادي به وجود نيايد. 
  سهم 70 درصدي عشاير در توليدات دامي و صنايع دستي 

با توجه به اينکه ش��غل و درآمد عش��اير خراس��ان جنوب��ي بر مبناي 
دامداري اس��ت لذا اين مهم موجب ش��ده تا در حال حاضر 70 درصد 
توليدات عشاير خراس��ان جنوبي به محصوالت دامي و صنايع دستي 
اختصاص پيدا کند.  مديرکل امور عشاير خراسان جنوبي با تأييد اين 
موضوع مي گويد: »ساالنه بيش از 16 هزار تن محصوالت دامي شامل 
11هزار تن شير و فرآورده هاي لبني، 4 هزار و900 تن گوشت قرمز و 
430 تن کرك مو و پشم به ارزش تقريبي يک هزار و 900 ميليارد ريال 
به انضمام 25 درصد صنايع دستي به دست عشاير خراسان جنوبي توليد 
مي شود.« حسين پور مي افزايد: »با توجه به اينکه نيمي از عشاير استان 
از نعمت آب بهداشتي و سالم محروم هستند، لذا اين مهم مي طلبد تا در 

اين خصوص هرچه زودتر اقدام اساسي انجام بگيرد.«

خاك هرمز  همچنان قاچاق مي شود
سال ها پيش بود که مشخص شد خاك کشاورزي ايران که طبق قانون 
فروش آن با محدوديت ها و ممنوعيت هايي همراه است، به صورت هاي 
مختلف و در ميان بارهاي شن و ماسه به کشورهايي مانند امارات صادر 
مي شود و کسي هم به آن نظارت نمي کرد. بعد از آن گفتند سودجويان 
اين بار به سراغ جزيره هرمز رفته اند و خاك س�رخ ارزشمند آن را به 
کشورهاي مختلف به صورت فله اي و بدون آنکه پشت پوشش خاصي 
پنهان ش�وند، صادر مي کنند. ابتدا قيمت هر کيلو خ�اك اين جزيره 
300 تا 400 دالر ارزش گذاري شد و در اواخر سال گذشته اعالم شد در 
فضاي مجازي و در يکي از سايت هاي شرکت هاي فعال در حوزه تجارت 
الکترونيك، پودر اکس�يد قرمز خاك هرمز به قيمت 650 دالر معادل 
7/800/000 تومان قيمت گذاري شده است. هرچند در آن زمان  عضو 
شوراي اسالمي جزيره هرمز صادرات خاك اين جزيره را تکذيب کرد اما 
مديرکل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت: صادرات 
خاك هاي زراعي و مرتعي طبق قانون ممنوع اعالم شده است اما صادرات 
خاك از هرمز انجام مي شود و حاال بخشدار جزيره هرمز مي گويد: طبق 
اعالم محيط زيس�ت خارج کردن خاك از جزيره هرمز ممنوع اس�ت. 

    
جزيره هرمز به فاصله 30 دقيقه با قايق، به دور از هياهوي مرکز استان 
هرمزگان و در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و در اصل يک گنبد نمکي است.  
تمام  رنگ هاي ساحل جزيره هرمز از وجود يک عنصر ناشي مي گردد و 
اين عنصر اکسيد آهن است که در 70 درصد خاك سرخ اين جزيره وجود 
دارد و رنگ آن را به اين صورت درآورده است. جزيره هرمز به عنوان يکي 
از معادن بزرگ خاك سرخ جهان ياد مي شود و حدود 40 هزار تن از آن 
وجود دارد.  سال هاست خاك اين جزيره به يغما مي رود و مسئوالن هم 
با تأييد و تکذيب آن فقط وقت کشي مي کنند تا مبادا آسيبي به تجارت 
قاچاقچيان و سودجويان وارد شود. از کيلويي 300 دالر تا بسته هاي 650 

دالري که مي تواند اين خاك را به طال تبديل کند. 
  حرف هاي ضد و نقيض و نصيحت قاچاقچيان

 دي ماه سال گذشته بود که عضو شوراي اس��المي جزيره هرمز ضمن 
تکذيب صادرات خاك جزيره هرمز، گفت: »اي کاش افرادي که دست 
به دامن زدن چنين ش��ايعاتي مي زنند خود قدري به رعايت مس��ائل 
زيست محيطي پايبند باشند.«  محمد سالمتي با بيان اينکه معدن خاك 
هرمز مدت يک سال اس��ت که تعطيل بوده و فعاليتي ندارد، ادامه داد: 
»نمي دانم چرا با وجود جزاير مختلف گردش��گري همچون هنگام در 
هرمزگان، تنها همواره براي جزيره هرمز شايعه و مسئله ايجاد مي کنند 
و آن را علم مي کنند و نمي گذارند مردم اين منطقه در آرامش به زندگي 

خود پرداخته و از ظرفيت هاي گردشگري بهره کافي را ببرند.«
اما به فاصله چن��د روز مديرکل دفت��ر آب و خاك س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: »صادرات خاك هاي زراعي و مرتعي طبق قانون 
ممنوع اعالم شده است اما صادرات خاك از هرمز انجام مي شود که به 
دليل ارزش هاي اکولوژيک اين خاك بايد اين صادرات غيرقانوني اعالم و 
صادرات متوقف شود ولي وزارت صنعت و معدن در مقابل اين خواست 
معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست مقاومت مي کند 
و برخالف کشورهاي عربي که در حال ساخت جزاير مصنوعي هستند، از 
دهه 30 تا امروز خاك سرخ جزيره هرمز صادر يا غيرقانوني از کشور خارج 
مي شود.« حاال بخشدار جزيره هرمز با بيان اينکه خروج خاك از جزيره 
هرمز ممنوع اس��ت، مي گويد: »طبق اعالم محيط زيست خارج کردن 
خاك از جزيره هرمز ممنوع است.« مجدالدين حسيني ادامه مي دهد: 
»برداشت هاي بي رويه از خاك جزيره هرمز طي سال هاي گذشته موجب 
شد تا از حدود دو سال قبل تاکنون با هدف حفظ محيط زيست خروج و 

فروش خاك از جزيره هرمز ممنوع اعالم شود.«
وي تأکيد مي کند: »در صورت مشاهده انجام اين کار از سوي گردشگران به 
وسيله اداره بندر و حتي بوميان جزيره از اين اقدام جلوگيري و درخصوص 
معايب خروج سنگ و خاك از جزيره به آنان توضيح داده مي شود.« حاال 
معلوم نيست قاچاقچيان که به هر نحو ممکن خاك ارزشمند هرمز را به يغما 
مي برند، آيا با اين اخطارها و توضيحات مدرسه اي بخشدار، دست از اين کار 
برداشته و به راه راست بازمي گردند يا باز هم به اعمال خود ادامه داده و منتظر 

توضيحات بيشتر مسئوالن در رابطه با ضرر و زيان کارهايشان مي شوند!

محمدرضا هاديلومحمدرضا سوري

ساخت 5 سد مخزني در بوشهر برای تأمين آب کشاورزي  و شرب
سرپرست آب منطقه اي استان بوشهر از اختصاص۱2۱/2 ميليارد      بوشهر
تومان براي اجراي پنج سد مخزني در استان بوشهر خبر داد كه با 

هدف تأمين آب كشاورزی و شرب ساخته می شوند. 
حسين باشي زادگان سرپرست آب منطقه اي استان بوشهر گفت: پنج سد بزرگ مخزني اکنون در استان 
در حال اجراست که براي اجراي س��دهاي دالکي، خاييز، دشت پلنگ، باهوش و باغان يک  هزار و 956 
ميليارد تومان صرف شده که آب کشاورزی و شرب را تأمين خواهند کرد.  وي افزود: با توجه به وضعيت 
اقليمي استان بوشهر نياز است که طرح هاي سازگاري با کم آبي در استان مورد توجه جدي قرار گيرند.  
سرپرست آب منطقه اي استان بوشهر ادامه داد: 13 هزار حلقه چاه در استان بوشهر وجود دارد که ميزان 
اضافه برداشت اين چاه ها 210 ميليون مترمکعب است.  باشي زادگان اظهار داشت: ميزان اضافه برداشت 

اين چاه ها 210 ميليون مترمکعب است که سبب خدشه دار شدن سفره هاي زيرزميني شده است.

فاز نخست يوتيليتي پتروشيمي لردگان وارد مدار شد       
فاز نخست يوتيليتي )سرويس هاي جانبي( پتروشيمي لردگان به      چهارمحال و بختياري
عنوان بزرگ ترين طرح صنعتي زاگرس مركزي وارد مدار توليد شد. 
امين صالبت سرپرست معاونت امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري 
گفت: با راه اندازي فاز اول )يوتيليتي( که شامل واحدهاي آب خام، آب بدون امالح، هوا و نيتروژن، 
برج هاي خنک کننده، اتاق کنترل، ايس��تگاه برق و واحد بخار و فلر اس��ت بعد از گذراندن تمامي 
تست هاي مربوطه فعاليت خود را ش��روع کرده و اين فرايند براي راه اندازي فازهاي بعدي ضروري 
اس��ت.  وي گفت: با توجه به اينکه اين بخش از پروژه داراي ويژگي و فرايند خاصي است، در حال 
حاضر با رويکرد دانش داخلي در حوزه نصب و راه اندازي اين امکان به وجود آمد که در شرايط موجود 
با تمام دشواري ها توانستيم با بهره گيري از دانش بومي و نيروي متعهد متخصص جوان يوتيليتي 

پتروشيمي لردگان را وارد مدار کنيم.

سيد احمد هاشمی اشکا
   گزارش يك
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