
  خراسانجنوبي: رئيس شبكه دامپزشكي بشرويه از واكسيناسيون 
190هزار رأس دام سبك و سنگين عليه بيماري هاي دامي در بشرويه 
به صورت رايگان خبر داد. سيدحميد عبدي، گفت: اين دام ها از ابتداي 
س��ال تاكنون عليه بيماري هايي همچون آبله، تب برفكي، بروسلوز و 

هاري ايمن شدند. 
  هرمزگان: صادارت كاال هاي غير نفتي از بنادر هرمزگان از ابتداي 
امسال تاكنون 1۴ درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال است. مديركل 
بنادر و دريانوردي هرمزگان گفت: در اي��ن مدت بيش از 1۷ ميليون و 
۶۴0 هزار تن كاالي غير نفتي از بنادر اس��تان به خارج از كشور صادر 
شده است. اله مراد عفيفي پور با اشاره به اينكه در اين مدت ۴1 ميليون 
و ۷۷۷ هزار تن كاال تخليه و بارگيري شده افزود: از اين ميزان بيش از ۲۸ 
ميليون و 1۲۲ هزار تن مربوط به كاال هاي غير نفتي و بيش از1۳ ميليون 

و ۸۳ هزار تن به فرآورده هاي نفتي اختصاص دارد. 
  گيالن:فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت گي��ان گفت: براي 
جلوگيري از خري��د و فروش غيرمج��از حيوانات و پرندگان وحش��ي 
تمامي مراكز خريد و فروش پرندگان و بازارهاي محلي گيان بازرسي 
مي شوند. ساسان اكبري پور اظهار داشت: در صورت مشاهده مصاديق 
و اقدام افراد جهت عرضه حيوانات و پرندگان وحشي با متخلفان طبق 
دستورالعمل هاي اباغي برخورد مي شود. وي افزود: تاكنون بيش از ۳0 
مورد از مراكز عرضه و خريد و فروش پرندگان در س��طح استان گيان 
توسط عوامل يگان حفاظت محيط زيست مورد بازديد قرار گرفته است. 
  كردستان: معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسامي كردستان از برگزاري نهمين نمايشگاه كتاب استاني در مهرماه 
جاري خبر داد. محمود رستم پور گفت: نهمين نمايشگاه كتاب استاني با 
حضور ناشران مطرح كشوري و بين المللي در محل دايمي نمايشگاه هاي 
سنندج از تاريخ 10 لغايت 1۵ مهرماه جاري داير خواهد شد. وي اضافه 
كرد: در دوره هاي قبلي برپايي نمايشگاه هاي كتاب روزانه بالغ بر ۳ هزار 
نفر از اين نمايشگاه بازديد كردند، به گونه اي كه در روزهاي آخر ساعت 

بازديد از نمايشگاه به دليل استقبال مردم تمديد مي شد. 

از ديرباز تاكن��ون آب به عنوان يكي از مهم ترين 
نيازهاي حياتي موجب شده تا رونق و سرسبزي 

و كسب وكار در يك منطقه ايجاد شود. 
با وجود اين كه بيشتر استان هاي كشور در مناطق 
گرم وخشك قرار دارند، اما بيشتر مردم اين مناطق 
با انجام برنامه ريزي ها توانسته اند بهره الزم را ببرند 
و تا حد بسياري برمشكات ناشي از كم آبي فائق 
آيند، با اين حال افزايش جمعيت و باال رفتن ميزان 
مصرف آب و از همه مهم تر دو دهه خشكس��الي 
سبب شده تا بيشتر اس��تان هاي كشور از جمله 
س��منان، كرمان، يزد، خوزس��تان و استان هاي 
شرقي با بحران كم آبی مواجه شوند موضوعي كه 
برخي از كارشناسان وزارت نيرو را برآن داشت تا 
طرح انتقال آب از درياي خزر و خليج فارس را براي 

تأمين مورد نياز اين مناطق پيشنهاد دهند. 

   انتقالآبازدريايعمان
از آنجا كه اقتصاد بيش��تر اس��تان هاي كشور و 
مردم اين مناطق بر پايه كش��اورزي و دامداري 
است، لذا كاهش بارش ها و بحران كم آبي موجب 
شده تا جمعيت اين استان ها مجبور به مهاجرت 
به حاشيه ش��هرهاي بزرگ ش��ده و عمًا باعث 
بحران هاي اجتماعي شوند، موضوعي كه با تأمين 
آب مورد نياز آنها ضم��ن جلوگيري از مهاجرت 
آنها مي توان به رونق كشاورزي و دامداري كمك 
بزرگي كرد و عمًا نياز كش��ور ب��ه واردات مواد 
غذايي را به حداقل رساند.  در اين ميان سيستان 
وبلوچستان، خراس��ان جنوبي و رضوي از جمله 
استان هاي شرقي كش��ورند كه براي كشاورزي، 
دامداري و آب آشاميدنی به شدت نيازمند هستند 
و ب��رای رفع اين معض��ل برخي از كارشناس��ان 

پيش��نهاد انتقال آب از درياي عم��ان را داده اند.   
مرداد ماه امسال بود كه اعام شد مطالعات ۷۳00 
صفحه اي انتقال آب درياي عمان به وزارت نيرو 
فرستاده ش��ده كه در اولين فرصت مورد بررسي 
قرار بگيرد.  به موج��ب اين طرح كه تمام جوانب 
در نظر گرفته ش��ده بود قرار شد كه بيش از يك 
ميليارد و ۲00 ميليون مترمكعب از درياي عمان 
براي بهره مندي 1۳ ميليون نفر از جمعيت س��ه 
استان سيستان وبلوچستان، خراسان جنوبي و 
رضوي آب انتقال داده شود كه از اين ميزان، ۷۵0 

ميليون مترمكعب آن شيرين سازي مي شود.
  همچنين در فاز اول ۷0 ميليون مترمكعب براي 
سيستان و بلوچس��تان، ۷0 ميليون مترمكعب 
براي خراسان جنوبي و 110 ميليون مترمكعب 
براي خراسان رضوي سهميه آب اختصاص داده 

شده است. همچنين براي اجراي اين طرح بزرگ 
انتقال آب ۴ميليارد دالر بودج��ه در نظر گرفته 
ش��ده بود كه طبق يك بازه زماني هفت ساله، تا 
سال 1۴0۴ و در قالب سه فاز اجرايي خواهد شد. 

   انتقالآببااولويتخراسانجنوبي
با وجود اينكه قرار است آب انتقالي به سه استان 
شرقي و مرزي كش��ور تعلق بگيرد، اما اولويت ها 
نشان مي دهد كه خراسان جنوبي جزو اولين انتقال 
دهنده گان آب به ش��مار مي رود.  ل��ذا به موجب 
آن س��االنه بين ۶0 تا 110 ميلي��ون مترمكعب 
آب شيرين با استفاده از روش نمك زدايي به اين 
استان اختصاص يافته، كه ۲0 ميليون مترمكعب 
آن سهم آب آشاميدني و مابقي آن به بخش صنعت 
اختصاص مي يابد.  س��رانجام اواخر هفته گذشته 
بود كه روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي 
به »جوان« گفت: »با حضور معاون وزير نيرو و سه 
استاندار سيستان وبلوچستان، خراسان جنوبي و 
رضوي در شهر مش��هد تفاهمنامه مشترك طرح 
انتقال يك ميليارد و ۲00 ميليون مترمكعب آب از 
سواحل چابهار به تصويب رسيده كه طبق اولويت ها 
۶0 ميليون مترمكعب از اين آب به خراسان جنوبي 

اختصاص مي يابد. «
 اين در حالي بود كه سهم سيستان وبلوچستان 
۲۲۸ ميليون مترمكعب و خراسان رضوي 110 

ميليون مترمكعب تعيين شد. 
   استانهايجنوبيدرنوبت

بررسي ها نش��ان مي دهد كه قرار است عاوه بر 
بهره مندي سه استان شرقي كشور از آب درياي 
عمان مناطقي، همچون كرمان، يزد، بوش��هر و 
هرمزگان نيز از اين طرح برخوردار شوند.  نياز اين 
استان ها به آب كشاورزي و آشاميدني از جمله 
داليلي است كه انتقال آب از خليج فارس براي 

رفع نيازهاي آنها از چند سال قبل مطرح شود. 
بررسي ها نش��ان مي دهد، با توجه به شرايط آب 
و هوايي استان هاي جنوبي كشور كه در تمامي 
فصول س��ال مي توان در آنجا كش��اورزي كرد، 
لذا اين مهم مي طلبد تا براي رونق كش��اورزي و 
جلوگيري از مهاجرت روس��تاييان اين مناطق 
موضوع تأمين آب مورد نياز آنها به صورت جدي 
دنبال شود.  به گفته كارشناسان براي اجراي اين 
طرح بايد تمامي جوانب زيست محيطي در نظر 
گرفته شده و س��پس اقدام به انتقال آب به اين 
استان ها كرد.  از آنجا كه براي انتقال آب نياز به 
سيستم هاي پيش��رفته آب شيرين كن است لذا 
بايد تمامي اين ظرفيت ها نيز در نظر گرفته شده 

و سپس اقدام به انتقال آب كرد. 

كمت�راز10روز
ميترا شهبازي
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ديگ�رب�هآغاز
تحصيلي س�ال
98-99باقيماندهاس�تواكث�رخانوادههادر
صددتهيهلوازمموردنيازتحصيلفرزندانشان
هستند.يكيازايناقالمكيفوكفشاستكه
كفاشاناروميهتبحرخاصيبرايتوليدآندارند،
بهطوريكهدرگذش�ته90درصدب�ازارداخلي
استانشانرادردستگرفتهبودنداماحاالنيمي
ازكارگاههايآنهابهصورتنيمهتعطيلوباتك
دوزيبهفعاليتشانادامهميدهند.اتفاقيكهدر
نبودحمايتكافيوافزايشناگهانيقيمتمواد
اوليهومهمترازهمهجوالنجنسقاچاقدربازار
رخدادهاست.موضوعيكهدرآستانهسالنوهم
برايكفاشاناستانمشكلسازشدوحاالبعداز
گذشتچندماهودرآستانهسالتحصيليجديد
اس�ت. متولي�ان وي�ژه توج�ه نيازمن�د

    
زمان زيادي به آغاز س��ال تحصيلي جديد باقي 
نمانده اس��ت. با اينكه خانواده ها در صدد خريد 
ملزومات تحصيل براي فرزندانش��ان هس��تند و 
يكي از اين اقام نيز كفش اس��ت ام��ا حال بازار 
كي��ف و كف��ش اروميه چن��دان خوب نيس��ت. 
كفاش��ان چشمش��ان به در مغازه خش��ك شده 
است تا س��فارش چند كفش ديگر بگيرند. اما در 
شرايطي كه قيمت مواد اوليه به طور چشمگيري 
افزايش يافته و حتي ناياب شده است مردم ترجيح 
مي دهند پولشان را پاي كاالي كم كيفيت، ارزان 
قيمت و قاچاق بريزند. از همي��ن رو كارگاه هاي 
توليد كيف و كفش اروميه ك��ه روزگاري رفت و 
آمدي داشتند حاال نيمه تعطيل شده اند. كفاشان 

هم سفارش تك دوزي كفش مي گيرند. معضلي 
كه متعلق به ديروز و يكماه پيش نيس��ت و گويا 
به قبل از سال 9۸ برمي گردد. از همين رو رئيس 
اتحاديه كيف و كف��ش فروش��ان اروميه ضمن 
درخواست از مس��ئوالن براي سروسامان دادن 
به اين بازار بر ضرورت جلوگيري از فروش كاالي 
قاچاق در حاش��يه خيابان ها تأكيد دارد. يعقوب 
كاظمي در اين باره به ايسنا گفت: »قيمت كيف 
و كفش 10 الي 1۵ درصد نسبت به سال گذشته 
افزايش داشته است و با توجه به نزديكي به آغاز 
مدارس هيچ افزايش قيمتي نداش��ته ايم و حتي 
گاهاً فروشندگان در بازار رقابتي با سود كمتري 
نيز بفروش مي رس��انند.« وي با اش��اره به اينكه 
در گذش��ته 90 درصد بازار كيف و كفش استان 

به توليد داخل��ي اختصاص داش��ت، اضافه كرد: 
»فروش كيف و كفش خارج��ي و قاچاق در زير 
پل ها توسط دست فروش ها ظلمي بزرگ در حق 

توليد كننده داخلي است.«
   كفشاروميهدرانتظارحمايت

عاوه بر كاالي قاچاق ك��ه به عنوان معضلي براي 
كفاشان و كيف دوزان اروميه مطرح مي شود، از سال 
گذش��ته بازار مواد اوليه اين استان بارها با مسئله 
افزايش قيمت هم روبه رو بوده اس��ت. معضلي كه 
چراغ كارگاه هاي بسياري را كم نور كرده است، از 
همين رو ضروري است مسئوالن چاره اي براي اين 
دو مشكل بينديشند. البته برخي مي گويند بعضي 
از مواد اولي��ه كه اكنون با افزاي��ش قيمت روبه رو 
هستند ديگر از خارج از كشور وارد نمي شود و بازار 

را با مشكل روبه رو كرده است. يكي از اين مواد اوليه 
هم چسب است كه اكنون شركت هاي دانش بنيان 
امكان توليد آنها را به دست آورده اند و در صورت 
حمايت كافي از اين بخش مي توان حتي مواد اوليه 
كه در گذشته از خارج از كشور وارد مي شد را هم در 
داخل بومي سازي كرد اما با اين حال باز هم معضل 
جوالن كاالهاي قاچاق باقي مي ماند كه اين مسئله 
هم با حمايت و نظارت مسئوالن قابل برطرف شدن 
است. گفتني است تمام مشكاتي كه امروز بر سر 
صنعت كيف و كفش استان آذربايجان غربي سايه 
انداخته است در آستانه سال9۸ هم وجود داشته 
است. در اين راس��تا رئيس اتحاديه كيف و كفش 
فروشان اروميه در ابتداي سال به ايرنا گفته بود كه 
دولت براي حمايت از كفاش��ان طرح هايي داشته 
اس��ت كه تاكنون اجرايي نش��ده اند. يكي از اين 
طرح ها بحث حمايت با تخصيص تسهيات بانكي 
بوده است كه به گفته كاظمي بانك هاي استان از 
س��ال 9۵ متعهد ش��ده بودند براي حمايت از هر 
واحد توليدي مبلغ ۲00 ميليون تومان تسهيات 
ارائه دهند كه متأسفانه تاكنون ريالي توسط آنها 

پرداخت نشده است. 
الزم به ذكر است كه در حال حاضر تنها 1۲ واحد 
توليدي كف��ش زنانه و مردان��ه در اروميه فعاليت 
مي كنند و ۴00 مركز فروش داراي پروانه و ۷0مركز 
فروش كيف و كفش بدون پروانه در اروميه وجود 
دارد. از همين رو برنامه ري��زي براي همين تعداد 
واحد و جلوگيري از خاموش شدن چراغ آنها كار 
چندان سختي نيست. بازاري كه نه تنها توان تأمين 
كل نياز مش��تريان را دارد بلك��ه در صورت مورد 
حمايت قرار گرفتن امكان ص��ادرات و ارزآوري از 

كشورهاي همسايه را هم پيدا خواهد كرد.

حال نامساعد بازار كيف و كفش اروميه در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد
اشباع بازار كيف و كفش اروميه با كاالهاي قاچاق، توليدكنندگان داخلي را به سمت تك دوزي هدايت كرده است
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 سيراب كردن شرق كشور با انتقال 
يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب از چابهار

88498441سرویس  شهرستان

 عمليات اجرايي تقاطع غير همسطح 
آشتيان – راهجردآغاز شد        

عملياتاجراييتقاطعغيرهمس�طح    مركزي
آشتيان– راهجرددراستانمركزیبا

حضورمسوالناستانيآغازشد.
سيدعلي آقازاده استاندار مركزي در مراسم آغاز عمليات اجرايي تقاطع 
غيرهمسطح آشتيان – راهجرد گفت: بهبود ايمني راه ها و كيفيت تردد در 
حوزه برون شهري اين استان نياز مهم و زيرساختي است و با اولويت دنبال 
مي شود.  وي افزود: استان مركزي در مسير اصلي تردد شمال به جنوب و 
شرق به غرب كشور واقع شده و نياز است كه امكانات زيرساختي در حوزه 
تردد جاده اي با برنامه اي هدفمند تقويت شود.  استاندار مركزي توضيح داد: 
عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح آشتيان - راهجرد در راستاي رفع نقاط 
حادثه خيز و كاهش حوادث رانندگي استان كليد خورده و براي اين طرح 
پيگيري گسترده اي از سوي مسئوالن استاني گرفته شده است. آقازاده 
ادامه داد: اين تقاطع غيرهمسطح به طول ۳0 متر، دهانه 10 متر و ارتفاع 
پنج متر ونيم اجرا مي شود كه با زيربار ترافيك رفتن آن حوادث رانندگي در 
جاده قم - اراك و دوراهي آشتيان - راهجرد كاهش مي يابد.  وي خاطرنشان 
كرد: با توجه به برگزاري كنگره ملي نقش امام خميني)ره( در دفاع مقدس 
و ۶۲00 شهيد استان، اين تقاطع به نام تقاطع »شهدا« نام گرفت.  استاندار 
مركزي افزود: ستون هاي اين تقاطع غيرهمسطح تا ابتداي زمستان مستقر 

مي شود و بهره برداري رسمي از آن تا پايان سال آتي خواهد بود. 

آغاز شمارش معكوس براي ساخت 2000 واحد 
مسكوني در بافت هاي فرسوده لرستان

رئيسادارههماهنگيستادبازآفريني    لرستان
شهريراهوشهرسازيلرستانگفت:
2000واحدمسكونيدربافتهايفرسودهاستاناحداثميشود.
 برزو بردي نشين رئيس اداره هماهنگي س��تاد بازآفريني شهري راه و 
شهرسازي لرستان با بيان اينكه توليد مس��كن در بافت هاي فرسوده 
اقدامي ملي است، گفت: سهميه لرس��تان در اين راستا ۲000 واحد 
بوده كه قرار است يك سري از واحدها در اراضي دولتي و يك سري را 
خود مالك )افرادي كه در بافت هاي فرسوده( ملك، زمين يا خانه دارند، 
انجام دهند.  وي افزود: براي ساخت منازل خودمالكي در شهرستان هاي 
خرم آباد و بروجرد به متقاضيان ۶0 ميليون تومان تسهيات پرداخت 
مي شود.  رئيس اداره هماهنگي ستاد بازآفريني شهري راه و شهرسازي 
لرستان ادامه داد: به انبوه س��ازان براي هر واحد 100 ميليون تومان 

تسهيات داده مي شود. 
بردي نش��ين با بيان اينكه اين طرح ملي كل شهرستان هاي استان را 
شامل مي شود و شهرستان هاي خرم آباد، بروجرد، دورود، كوهدشت و 
اليگودرز جزو هدف اين برنامه است، عنوان كرد: در سال 9۸- 99 تمام 
محاتي كه ش��امل بافت هاي ناكارآمد شهري است چنانچه متقاضي 
بخواهد نوسازي انجام دهد را براي دريافت تسهيات به بانك معرفي 
خواهيم كرد.  وي بيان كرد: اعتباري كه براي اين منظور به لرس��تان 
اختصاص داده شده ۴۳ ميليارد تومان است كه تاكنون ۲0 درصد آن 
تخصيص داده شده و بناس��ت دولت از محل صندوق توسعه ملي اين 
مهم را تقبل كند.  رئيس اداره هماهنگي ستاد بازآفريني شهري راه و 
شهرسازي لرس��تان يادآور ش��د: بابت هر واحد در اين طرح بانك ۴0 

ميليون تومان پرداخت مي كند و دولت نيز 9 درصد يارانه را مي دهد. 

 31طرح آبخيزداری امسال
 در آذربايجان غربي اجرا می شود        

مدي�ركلادارهمناب�عطبيع�يو     آذربايجان غربي
آبخي�زداريآذربايجانغربيگفت:
امس�ال1۳2ميلياردمترمكع�بازآبهايزيرزمين�يبااجراي

طرحهايآبخيزداريدراستاناستحصالميشود.
س��يدصمد موس��وي  مدي��ركل اداره مناب��ع طبيع��ي و آبخيزداري 
آذربايجان غربي با اش��اره به اس��تحصال 1۳۲ميليارد مت��ر مكعب از 
آب هاي زيرزميني در آذربايجان غربي با اجراي طرح هاي آبخيزداري 
در اين اس��تان گفت: امس��ال طرح هاي آبخيز در ۲۵0 هزار هكتار از 
اراضي سطح آذربايجان غربي انجام مي شود كه در نتيجه 1۳۲ ميليارد 
مكعب آب زيرزميني اس��تحصال مي ش��ود.  وي با بيان اينكه امسال 
۳1طرح آبخي��زداري در دو بخ��ش مكانيكي و بيولوژيكي در س��طح 
استان انجام مي شود، افزود: اعتبار در نظر گرفته شده براي اين طرح ها 
برابر با ۷0 ميليارد تومان اس��ت.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در استان سه حوزه آبريز مهم درياچه 
اروميه، س��فيدرود و زاب وجود دارد، ادامه داد: ۵0 درصد حوضه هاي 
آبريز آذربايجان غربي نياز به اجراي طرح هاي آبخيزداري دارند.  موسوي 
با اشاره به اينكه مساحت حوزه هاي آبريز استان ۳ ميليون هكتار است، 
عنوان كرد: تاكنون مطالعات آبخيزداري در يك ميليون هكتار از اين 
اراضي انجام و طرح هاي آبخيزداري در 1۳0 هكتار انجام ش��ده است.  
اين مسئول با بيان اينكه خوي يكي از شهرستان هاي پيشگام در اجراي 
طرح هاي آبخيزداري است، تصريح كرد: امسال در اين شهرستان ۶10 
ميليون تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي 
آبخيزداري در يك هزار و ۷00 مترمكعب سازه مكانيكي و ۴۵0 هكتار 

به صورت عمليات بيولوژيكي در نظر گرفته شده است. 

 برنامه ريزي عشاير 
براي افزايش 20 درصدي گوشت قرمز 

در حالي كه برخي مشكالت از جمله خشكسالي و گران شدن علوفه 
مورد نياز دام ها موجب ش�ده تا در دو سال اخير عرضه دام زنده در 
بازار كم و قيمت آن باال برود، حاال خبرها حكايت از آن دارد با توجه 
به بهبود اين شرايط از جمله روند خوب بارش ها امسال عشاير كشور 
موفق شدند توليد گوشت قرمز را تا 20 درصد افزايش دهند. موضوعي 
كه مي تواند به كاهش قيمت و افزايش عرضه گوش�ت منجر شود. 

    
در كنار نقش مهم دامداري هاي صنعتي و سنتي در زمينه تأمين مقدار 
قابل توجهي از گوشت و لبنيات مورد نياز داخل، عشاير كشور نيز از جمله 
اقشار مهمي به شمار مي روند كه با وجود مشكاتي كه در زمينه توليدات 
محصوالت دامي و لبني دارند با غلبه برمشكات توانسته اند در زمينه 
توليد اين محصوالت گام هاي خوبي را بردارند.  هم اكنون، در استان هاي 
مختلف كشور يك ميليون و ۲00 هزار نفر عشاير وجود دارند كه با دارا 
بودن ۲۳ ميليون رأس دام ساالنه 190 هزار تن گوشت قرمز كه معادل 

۲۵ درصد گوشت قرمز كشور است را توليد و عرضه مي كنند. 
    افزايشتوليدگوشتدردستوركارعشاير

از آنجا كه عشاير مختلف كش��ور نقش مهمي در توليدات دامي و لبني 
دارند، لذا بارها نماينده آنها اعام كرده كه در صورت رفع موانع توليد، آنها 
مي توانند توليدات خود را تا حد بس��ياري باال برده و با كمك ساير توليد 
كنندگان كشور را از واردات گوشت قرمز بي نياز كنند.  در حالي كه در يكي 
دو سال اخير باال رفتن هزينه خوراك و داروي دام ها روند افزايشي گرفته و 
موجب كاهش ميزان اين توليدات شده بود با رفع اين كمبودها حاال خبرها 

حكايت از افزايش ۲0 درصدي توليد گوشت توسط عشاير كشور دارد. 
روز گذش��ته بود كه رئيس س��ازمان امور عش��اير ايران در گفت وگو با 
خبرگزاري صدا و سيما اعام كرد: »افزايش بارش ها در برخي از استان ها 
و در پي آن رش��د گياهان علوفه مورد نياز دام هاي عش��اير سبب شده تا 
حد قابل توجهي از نياز آنها به علوفه دام هايشان مرتفع شود.« كرمعلي 
قندالي افزود: »جمعيت يك ميليون و ۲00 هزار نفري عشاير ايران ساالنه 
۶ ميليون تن انواع محصوالت دامي و لبني توليد مي كنند كه با توجه به 
امكاناتي كه در اختيار دارند ميزان قابل توجهي است.« اين كارشناس امور 
عشاير با اشاره به رفع مشكات موجود بر سر راه افزايش توليدات دامي 
عشاير كشور از جمله تأمين شدن علوفه مورد نياز آنها در سال جاري ادامه 
مي دهد: »با توجه به شرايط خوب در اين زمينه امسال توليد گوشت قرمز 
توسط عشاير ۲0 درصد افزايش داشته است.« هم اكنون از ۴۳ ميليون 
و ۶00 هزار رأس گوس��فند، كه 1۶ ميليون و ۵00 هزار رأس بز و بزغاله 
هستند، ۲۳ ميليون رأس از آنها در اختيار عشاير قرار دارد.  همچنين به 
منظور بهره برداري هر چه بيشتر در حال حاضر ۳۵ ميليون هكتار از مراتع 
كشور در اختيار عشاير قرار دارد كه اين مهم در كنار تأمين نيازهاي آنها 

مي تواند تا حد بااليي نياز هاي دامي و لبني كشور را تأمين كند.

 حضور 1200 گردشگر خارجي 
در مراسم محرم يزد

مسئولكميتهگردشگريمذهبيو    يزد
معنوياس�تانيزدازحضوربيشاز
1200گردش�گرخارج�يدرده�هاولمح�رمدريزدخب�رداد.
محمد مهدي رجائي فرد مسئول كميته گردشگري مذهبي و معنوي 
استان يزد با اشاره به حضور بيش از 1۲00 گردشگر در دهه اول محرم 
گفت: اين تعداد گردش��گر از ۲۷ كش��ور دنيا براي تماش��اي عزاداري 
منحصربه فرد يزدي ها به اين استان سفر كرده اند.  وي با اشاره به حضور 
۶0 درصدي گردش��گران اروپايي در مراسم محرم اس��تان يزد افزود: 
يزدي ها ميزبان گردشگراني از كشورهاي آلمان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، 
هلند، انگليس، امريكا، س��وئيس، تركيه، دانم��ارك، الجزاير، مراكش، 
برزيل، اس��لووني، چين، كره جنوبي، تايوان، ژاپن، پرتغال، لهس��تان، 
اس��تراليا، اتريش، هند، فناند، مالزي، ليتواني و هنگ كنگ در مراسم 
عزاداري محرم بودند.  مسئول كميته گردشگري مذهبي و معنوي اداره 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان يزد با بيان اينكه 
آمار گردشگران محرم امسال طبق پيش بيني قبلي مانند رقم مشابه سال 
گذشته بود، گفت: با توجه به اينكه هنوز فصل گردشگري در استان يزد 
آغاز نشده حضور اين تعداد گردشگر، رقم قابل قبولي است.  محمدي 
تصريح كرد: اين گردشگران در چهار روز در قالب شش برنامه در مراسم 
سنتي شهرستان هاي يزد، مهريز، اشكذر، تفت و اردكان شركت كردند.  
رجائي فرد برگزاري كارگاه هايي به منظور آشنايي گردشگران با قيام امام 
حسين)ع(، واقعه عاشورا و هدف و چگونگي برگزاري مراسم هاي مذهبي 

يزدي ها در حاشيه مراسم مذهبي ماه محرم را يادآور شد. 

 پيش بيني افزايش 100درصدي 
تردد زائران اربعين از مرز شلمچه

فرماندارويژهخرمشهربااشارهبهروند    خوزستان
آمادهس�ازيزيرس�اختهادرم�رز
ش�لمچهبرايمراس�ماربعينحس�يني،ازپيشبين�يافزايش
صددرص�ديت�رددزائ�راناربعي�نازاي�نم�رزخب�رداد.
 كورش مودت  فرماندار ويژه خرمشهر با پيش بيني افزايش صددرصدي 
تردد زائران اربعين از مرز ش��لمچه گفت: در حال حاضر اقدامات جهت 
توسعه ۳0 هكتار پاركينگ در حال انجام است و در اين زمينه براي تأمين 
ماشين آالت، از استان هاي بوش��هر، كهگيلويه و بوير احمد، هرمزگان و 
فارس كه معين خرمشهر تعيين ش��ده اند، كمك گرفته شده است.  وي 
افزود: همچنين 1۲ گيت تردد اتباع خارجه در حال احداث اس��ت تا در 
مراسم اربعين امسال مورد استفاده قرار بگيرند. در مجموع امسال ۳۶ گيت 
ورود و خروج زائران به صورت شبانه روزي در مرز شلمچه فعال خواهند 
بود.  فرماندار ويژه خرمشهر تصريح كرد: تمهيدات الزم براي تأمين برق 
موكب ها در مسير گذرگاه مرزي شلمچه پيش بيني شده است. در بحث 
تأمين آب مواكب از سال گذشته مشكاتي وجود داشت كه در اين زمينه 
با مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان هماهنگي هاي الزم انجام شده 
است. همچنين با استان هاي معين هماهنگي انجام شده تا نسبت به تأمين 
تانكر و مخازن آب همكاري كنند. طبيعي است به دليل افزايش جمعيت 
و استفاده زياد از آب، مشكاتي در بحث آب پيش بيايد كه هماهنگي ها 
جهت رفع مشكات انجام شده است.  مودت عنوان كرد: سال گذشته ۷00 
هزار زائر اربعين از مرز شلمچه تردد كردند كه با توجه به رايگان شدن رواديد 
سفر بين كشورهاي ايران و عراق، پيش بيني مي شود امسال شاهد افزايش 

صددرصدي و تردد يك تا ۲ ميليون زائر اربعين از مرز شلمچه  باشيم. 

قرار گرفتن برخي از استان هاي كشور در مناطق گرم وخشك از جمله داليلي است 
كه همواره اين مكان ها را با بحران كم آبي مواجه كرده است، اين درحالي است 
كه سايه افكندن خشكسالي در دودهه اخير مزيد بر علت و موجب شده تا براي 
رفع اين معضل انتقال آب از خليج فارس و درياي خزر براي برخي از استان ها از 
جمله سمنان، كرمان، يزد و استان هاي شرقي در دستور كار قرار بگيرد.  سرانجام 

هفته گذشته بود كه با حضور سه استاندار سيستان وبلوچستان، خراسان جنوبي 
و رضوي، طرح انتقال يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب از سواحل چابهار 
به اين سه استان با معاون آب  و آبفا وزارت نيرو به امضا رسيد.  موضوعي كه در 
صورت اجرايي شدن ضمن رونق كشاورزي مي تواند از مهاجرت روستاييان اين 
سه استان جلوگيري كرده و موجب شكوفايي اقتصادي مردم اين مناطق شود. 

سیداحمد هاشمی اشکا

ايجاد سامانه درمان الكترونيكي در سمنان 
معاونسياس�ي،امنيتيواجتماعياستاندارس�منانازراهاندازي      سمنان
سامانههايالكترونيكيدرحوزهبهداشتودرمانايناستانخبرداد.
حبيب اهلل خجسته پور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار سمنان با اشاره به ايجاد سامانه 
درمان الكترونيكي در استان سمنان گفت: راه اندازي سامانه اي الكترونيكي در حوزه خدمات بهداشتي 
و درماني اقدامي مطلوب در راستاي جلب رضايت عموم مردم است.  وي جلب رضايت مردم و رفع 
محروميت در مناطق روستايي را از اولويت هاي مهم و اساسي در حوزه بهداشت و درمان برشمرد و 
افزود: احداث خانه هاي بهداشت روستايي در راستاي ارائه خدمات درماني به مردم روستانشين نقش 
مؤثري در جلب رضايت اين قشر دارد.  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان با تأكيد 
بر لزوم حفظ ارتباط دوسويه و تعامل بين مردم و مسئوالن بخش سامت خاطرنشان كرد: ارتقاي 

سطح خدمات بهداشتي و درماني از مراكز اين حوزه در اولويت هاي بعدي دولت قرار دارد.

آغاز طرح مداخله بهنگام براي دير آموزان كردستاني  
رئيسآموزشوپرورشاستثناييكردس�تانگفت:طرحمداخله    كردستان
بهنگامبرايبيشاز۷00ديرآموزپيشدبستانيدراستاناجراشد.
خليل رنجبر رئيس آموزش و پرورش استثنايي كردستان با اشاره به اجراي طرح مداخله بهنگام براي ۷00 
ديرآموز پيش دبستاني كردستاني گفت: مداخات بهنگام بيانگر يك برنامه آموزشي، خدماتي و حمايتي 
است كه در جهت رفع مشكات يادگيري دير آموزان پيش از آغاز دوره رسمي آموزش بسيار تأثيرگذار 
است.  وي افزود: تسهيل فرآيند آموزش، تقويت تعامات اجتماعي، آگاهي بخشي به مربيان و خانواده ها 
در خصوص نحوه برخورد با اين نوآموزان و همچنين استفاده از خدمات تخصصي روانشناسي و مشاوره از 
ديگر ويژگي هاي مهم اجراي اين طرح است.  رنجبر ادامه داد: در اين طرح نوآموزان پيش دبستاني چهار 
تا شش سال با نيازهاي ويژه به منظور پيشبرد اهداف توسعه آموزشي و فراهم كردن زمينه هاي الزم براي 

ارائه خدمات حمايتي و پيشگيري از معلوليت هاي ثانويه تحت پوشش قرار مي گيرند.

خبرگزاری ايرنا

محمدرضا سوري
   گزارش يك


