
  اصفهان: دبير اجرايي نخستين دوره مسابقات كتابت قرآن گفت: 
نخس��تين دوره مس��ابقات كتابت قرآن كريم در قال��ب برنامه جنبي 
چهل ودومين مسابقات ملي قرآن كريم، دهم مهر ماه در اصفهان برگزار 
مي شود.  احسان پورنعمان اظهار داشت: با توجه به تأكيدات رهبر معظم 
انقالب مبني بر اينكه مسابقات قرآن محدود به هنرهاي آوايي نشود و 
هنرهاي ديگر نيز براي ترويج فرهنگ قرآني در مس��ابقات قرآن مورد 
توجه قرار گيرد، مركز قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه هماهنگي هاي 
الزم را در خصوص مسابقه كتابت قرآن در دستور كار قرار داده و مدرسه 

كتابت قرآن نيز مجري اين امر شده است. 
  اردبيل: جانشين بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس )ع( استان 
اردبيل گفت: گروه هاي جهادي اس��تان اردبيل ۳۵۰ واحد مسكوني 
سيل زده در معموالن لرستان را بازسازي كردند.  عباس نوظهور با بيان 
اينكه در اين مدت ۱۰۰ واحد مسكوني نيز توسط جهادگران اردبيلي 
احداث شده است، افزود: گروه هاي متخصص جهادگر استان اردبيل در 
عرصه هاي مختلف شناسايي و ساماندهي شدند تا با حضور در مناطق 

نيازمند كمك، مشاركت و همكاري مناسبي ارائه دهند. 
  ايالم: مديركل شركت ارتباطات زير س��اخت ايالم گفت: ظرفيت 
پهناي باند ديتاي استان بيش از دو برابر افزايش يافته و از ۴۷ گيگابيت 
بر ثانيه به ۱۱۰ گيگابيت رسيده است.  رضا حسن بيگي افزود: تأمين و 
توزيع پهناي باند اينترنت، خدمات جانبي )فضا، دمل، آنتن، پاپر، جاده 
دسترسي و هم مكاني(، س��رپيس ترانزيت بين المللي )مرز به مرز( از 
ديگر خدمات اين شركت در راس��تاي خدمات دهي مطلوب به زائران 

اربعين حسيني است. 
  سمنان: معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي استان سمنان 
بابيان اينكه توسعه نوغان داري در دستور كار اين سازمان است، گفت: 
امس��ال 2 هزار و ۳۴۰ كيلوگرم پيله كرم ابريشم در استان توليد شد.  
مصطفي شاه حسيني با بيان اينك امسال در راستاي توسعه نوغانداري 
۱۵۶ جعبه تخم نوغان به ۶۰ نفر از عالقه مندان اين حرفه توزيع  شده 
اس��ت، افزود: با توجه درآمدزايي خوبي كه در اي��ن بخش وجود دارد 

توسعه نوغانداري يكي از اولويت هاي برنامه اين سازمان قرار دارد. 
  سيس�تان وبلوچس�تان: مدير آب و خاك و امور فني مهندسي 
جهاد كش��اورزي سيستان وبلوچس��تان گفت: امس��ال بيش از 2۰۰ 
ميليارد ريال اعتبار صرف مرمت و بازس��ازي قنوات اس��تان سيستان 
وبلوچستان مي ش��ود.  جعفر زربافتي افزود: از محل اعتبارات استاني 
و ملي براي مرمت و بازسازي ۳۱۶رشته قنات تاكنون 2۰۵ ميليارد و 
۹2۰ ميليون ريال اعتبار مصوب شده است.  به گفته وي، سال گذشته 
نيز ۱22 ميليارد و ۵۷۱ ميليون ريال اعتبار براي مرمت و بازسازي 2۳2 

رشته قنات به هزينه گرفته شده است.

»هندوانه و گوج��ه فرنگي روي زمي��ن مانده و 
چك هاي برگش��تي در دس��ت هاي رن��ج ديده 
كشاورزان بوئينگ )ميوه گرمسيری( سيستان و 
بلوچستان«، »حدود ۴۰۰ هزار تن سيب زميني 
و گوجه فرنگي حميديه خوزستاني ها روي زمين 
مانده است«، »پيازهاي مانده روي زمين اشك 
كشاورزان اصفهاني ها را درآورد«، »دو محصول 
جهاني »زرش��ك« و »زعفران« در قاين زيركوه 
روي زمين مانده اس��ت«، »يك س��وم محصول 
چغندرقن��د نهاون��د روي زمين مانده اس��ت«، 
»س��يب آذربايجان غربي روي دس��ت باغداران 
ماند«، »مقصر فساد هزار تن س��يب در دماوند 
كيست؟«، »كشاورزان شمالي از ترس گنديدن 

پرتقال هايشان، مفت فروشي مي كنند« و... 

اين ها اخباري است كه هر ماه و بر اساس محصولي 
كه به ثمر مي رس��د، يكي يكي و چندتا چندتا در 
رسانه ها منتشر مي شود و اگر وقت برداشت تمام 
محصوالت كشاورزي در يك زمان مشخص بود، 
آن وقت مي شد به عمق فاجعه پي برد.  هيچ چيز 
مانند »روي زمين ماندِن« محصوالت كشاورزي، 
براي كشاورزاني كه يك سال تمام بر روي همان 
زمين كار كرده و عرق ريخته اند، زجرآور نيست.  
سرمايه هايي كه به اميد بازگشت در زمان برداشت، 
برروي زمين پاشيده مي ش��وند و آخر سر، آنچه 

دست كشاورز را مي گيرد، »هيچ« است. 
    ضعف بيمه ها در حوزه كشاورزي

سياست هاي پولي و مالي كش��ور، وجود تورم و 
سود و بهره هاي باالي بانكي شرايطي را به وجود 

آورده كه امكان كسب و كار و فعاليت اقتصادي در 
بخش كشاورزي را به شدت دشوار كرده است. 

در همين رابطه مديرعامل سازمان تعاون روستايي 
با بيان اينكه بايد زمينه پاي��داري توليد در بخش 
كش��اورزي را فراهم كرد زيرا اين بخش نيروهاي 
متع��ددي دارد، در گفت وگو با تس��نيم گفته بود 
كه هم اكنون و در حالي كه س��ود حاصل از بخش 
كشاورزي حدود 2۵ تا 2۷ درصد است كشاورزان با 
در نظر گرفتن تورم ساالنه و سود بانكي ۱8 درصدي 
بايد ۳8 درصد هزينه بپردازند كه بيشتر از عايدي 
آنهاست. در اين ش��رايط چگونه مي توان از بخش 
كش��اورزي انتظار داش��ت كه فعاليت آنها حاشيه 
سود داشته باشد و بتواند اشتغالي پايدار ايجاد كند.  
حسين شيرزاد با تأكيد بر اينكه شركت هاي بخش 

كش��اورزي كمتر براي حضور در تجارت داخلي و 
خارجي آمادگي دارند و ش��ركت هاي معدودي در 
اين بخش داريم كه به اصطالح حرفه اي باش��ند، 
ادام��ه داد: »تركي��ه ۱۷۰ ميلي��ارد دالر به بخش 
كشاورزي اعطا مي كند اما دعواي ما هنوز بر سر آن 
است كه يارانه به مصرف كننده بدهيم يا به توليد 
كننده، اين در حالي است كه دنيا سال هاست يارانه 

را به زنجيره توليد مي دهد.«
يك��ي از بزرگ ترين دردهاي صناي��ع مختلف و 
بخصوص كشاورزي در ايران اين است كه دولتي ها 
نمي خواهند دست از سر آن بردارند. دولت وعده 
مي دهد، قيمت مي گذارد، تضمين مي كند، حرف 
مي زند، اما درست در زماني كه كشاورز نيازمند 
حمايت اس��ت، پش��تش را خالي مي كند. امروز 
ديگر بن��گاه داري دولتي در دني��ا امري پذيرفته 
نيست زيرا دولت توليدكننده، سرمايه گذار و تاجر 
خوبي به حساب نمي آيد و كارها بايد به تشكل ها، 
اتحاديه ها و صنوف واگذار شود. در كمال تأسف 
بايد گفت ك��ه مقررات موجود در كش��ور امكان 
واگذاري امور به بخش خصوصي را نمي دهد كه 
همين امر بزرگ ترين ضربه به پيكر كش��اورز و 

صنعت كشاورزي است. 
مديرعامل سازمان تعاون روستايي با تأكيد بر اينكه 
نظام تأمين اجتماعي در ح��وزه كارگران زراعي 
روستايي و بازنشستگي و از كارآفتادگي كشاورزان 
مناسب نيست، گفت: »بسته هايي حمايتي بايد در 
اين بخش در نظر گرفته شود كه وضعيت آن در 
شرايط فعلي بسيار ضعيف است. همچنين نظام 
بيمه ما در بخش كش��اورزي در چمبره بانك ها 
دست و پا مي زند.« ش��يرزاد تأكيد كرد: »حدود 
۱2 هزار ميليارد تومان حج��م واردات به بخش 
كشاورزي است اما پولي كه به صندوق هاي بيمه 
تزريق مي شود يك چهاردهم تا يك شانزدهم است 
و مديريت ريسك را با چالش مواجه مي كند.« به 
گفت��ه اين مس��ئول، ركوب قيمت ه��ا در بخش 
كش��اورزي فاجعه به بار مي آورد و حاشيه سود و 
س��رمايه گذاري را در اين عرصه مي كاهد.  امروز 
كش��اورزي ايران در مسير ۴۰ س��ال پيش اروپا 
قرار دارد، وضعيتي كه اصاًل خوب نيست و با ادامه  
اين شرايط و فشار آوردن بر منابع پايه، بايد گفت 
روزهاي سختي در انتظارش است.  به هرحال و با 
روش هاي سنتي كه در اكثر استان هاي ايران به 
كشت و زرع پرداخته مي شود، نمي توان اين حجم 
از آب را برداشت كرد و به كشاورزي با اين سبك و 
بي برنامه و بدون حامي ادامه داد. پس يا دولت بايد 
وارد عمل شود يا زنجيرها را از پاي بخش خصوصي 
باز كند تا آنها كاري كنند. وگرنه ديگر كشاورزي 

براي كشاورز سودي نخواهد داشت.

در حال���ي كه 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
مدارس به صورت 
غي��ر رس��مي 
بازگشايي و كمتر از چند روز به مهر و آغاز سال 
تحصيلي باقيمانده است اما برخالف قول هايي كه 
از طرف مسئوالن براي رفع كمبودهاي مدارس 
داده شده بود، بسياري از آنها هنوز اجرايي نشده 
و گويي »مي شود«هاي آقايان هرگز رنگ »شد« 
به خود نمي گيرند. به عنوان مثال مي توان به غير 
اس�تاندارد باقي مان�دن 4 ه�زار كالس درس و 
بخاري هاي چهارمحال و بختياري، بدون معلم 
بودن 75 كالس ابتدايي در شهرس�تان شوش 
خوزستان و فرسودگي برخي از مدارس همدان 
اشاره كرد. اما نكته حائز اهميت اينكه، با وجود 
عملي نشدن بس�ياري از وعده ها باز هم شاهد 
سخناني از اين دست هستيم كه قول هاي برخي 
از مسئوالن در زمينه نصب كانكس جديد براي 
جايگزيني مدارس سيل زده عش�اير خراسان 
ش�مالي و برچيده ش�دن بخاري هاي نفتي در 
مدارس گيالن از اين دست است. حرف هايي كه 
ب�از ه�م ب�ه »مي ش�ود« خت�م ش�ده اند. 

    
با وجود اينك��ه الزم اس��ت تا مدي��ران آموزش 
وپرورش و مدارس اس��تان هاي مختلف كشور، 
قبل از بازگش��ايي، امكان��ات مورد ني��از خود از 
قبيل، نوس��ازي يا تعميرات مدارس، جايگزيني 
سيستم هاي سرمايش��ي و گرمايش��ي و تأمين 
معلم مورد نياز خود را نيازسنجي و تكميل كنند، 
اما واقعيت اين است كه اين اصول مهم و پايه اي 
تنها به وعده و وعيدهايي از جنس خواهد ش��د 
منجر مي شود كه گواه اين مدعا خبرهايي است 
كه نش��ان مي دهد مدارس برخي از اس��تان ها از 
جمله شهرستان شوش در خوزستان و سيستان 
وبلوچستان از كمبود معلم و فضاي آموزشي رنج 

مي برند و برخي از مدارس در زاهدان، لرس��تان 
خراسان شمالي به صورت كانكسي اداره مي شوند 
و هنوز هم وسايل سرمايشي وگرمايشي در برخي 
از اس��تان ها از جمله گيالن و كردستان و كرمان 

استاندارد نيست. 
    4 ه�زار مدرس�ه غي�ر اس�تاندارد در 

چهارمحال وبختياري
با وجود آنكه نياز است تا كالس هاي درس مدارس 
از لحاظ فضا و امكانات آموزشي استاندارد باشد، 
لذا غفلت از اين امكان��ات مي تواند به قيمت جان 
دانش آموزان منجر ش��ود، ج��ای دارد كه در اين 
رابطه اقدام اساسي انجام بگيرد، موضوعي كه تنها 
در حد شعار باقي مي مانند.  يكي از استان هايي كه 
در زمينه استاندارد بودن كالس هاي درس و وسايل 
سرمايشي و گرمايشي همواره با مشكل مواجه بوده 
و حتي در آستانه سال تحصيلي جديد با آن مواجه 
اس��ت چهارمحال وبختياري است مسئله اي كه 

موجب شد تا حميدرضا براتي مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس اعالم كند: »۶۰۰ مدرسه 
با ۴ ه��زار كالس درس در س��طح اس��تان از غير 
اس��تاندارد بودن فضاي آموزش��ي و بخاري های 

موجود رنج مي برد.«
بررسي ها نشان مي دهد هم اكنون بيشتر مدارس 
چهارمحال و بختياری فاقد بخاري هاي استاندارد 
گاز سوز هستند و ۱۰ درصد آنها نيز از بخاري هاي 
نفتي بهره مي برند، كه بخش بازفت در شهرستان 
كوهرنگ تنها يك نمونه از آن اس��ت.  با اين حاال 
كه كمت��ر از يك هفته به بازگش��ايي مدارس در 
سال تحصيلي جديد باقي نمانده مديران آموزش 
وپرورش چهارمحال وبختياري همانند سال های 
گذش��ته مي گويند بزودي بخاري هاي هرمتيك 
جايگزين نفتي ها خواهند ش��د.  ه��م اكنون در 
استان گيالن حدود ۱۴۴ مدرسه با ۳2۰ كالس 
درس با وجود نصب تجهي��زات گازي در مقابل 

آنها به دليل نبود بودجه الزم براي گازكش��ي در 
مدارس از بخاري هاي نفتي استفاده مي كنند، و 

۱۳۷ مدرسه نيز فاقد گازرساني هستند. 
    از كمبود معلم تا فرسودگي مدارس

كمبود امكان��ات و دوري از امكان��ات موجود در 
ش��هرهاي بزرگ و از همه مهم ت��ر بي توجهي به 
استخدام كادر آموزشي از جمله مشكالتي است كه 
سبب شده تا برخي از استان ها از جمله، سيستان 
وبلوچستان، كرمان و خوزستان از كمبود معلم در 
رنج باشند موضوعي كه موجب شد تا  عبد االمير 
خنيفر رئيس آموزش و پرورش شوش در استان 
خوزس��تان در آس��تانه س��ال تحصيلي جديد از 
نداشتن كادر آموزشي براي ۷۵ كالس در مقطع 
ابتدايي گله مند شود.  مديريت آموزش و پرورش 
اين شهرستان با تمامي اقداماتي كه توانسته انجام 
دهد از جمله تدريس معلمان در دو شيفت كاري 
تنها بتواند مشكل ۴۰ كالس درس بدون معلم را 
حل كند و همچنان ۳۰ كالس ديگر بدون معلم 

سال تحصيلي جديد را آغاز كنند. 
يكي از مش��كالتي كه مدارس بيشتر استان هاي 
كشور از جمله پايتخت از آن رنج مي برد فرسودگي 
و طول عمر باالي اين مدارس است موضوعي كه 
بيم آن مي رود كه ه��ر لحظه يكي از اين مكان ها 
دچار فرو ريختگي ش��ده و جان دانش آموزان به 
خطر افتد.  در اين ميان ناحيه دو آموزش وپرورش 

همدان از جمله اين مناطق است. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد در اين ناحي��ه مراكز 
آموزشي وجود دارند كه بين ۵۰ تا ۶۰ سال از زمان 
ساخت آنها مي گذردكه به عنوان مثال مي توان به 
مدرسه فرخ سرش��ت در منطقه ۱۷ شهريور كه 
زمان س��اخت آن متعلق به س��ال ۱۳۱8 است و 
مدرس��ه فاطميه در بلوار ش��هيد مدني، مدرسه 
عصمتيه در خيابان تختي، بعثت در خيابان خاكي 

و هنرستان رازي در گازران اشاره كرد.

مهرآمد، »مي شود« هاي مسئوالن، به »شد« تبديل نشد
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بازي دوسر باخت كشاورزان با داوري ناعادالنه دولت
هيچ واژه اي مانند »روي زمين ماندِن« محصوالت

 

 براي كشاورزاني كه يك سال تمام روي همان زمين كار كرده و عرق ريخته اند، زجرآور نيست

88498441سرویس  شهرستان

اجراي طرح مديريت ِچرا 

 

در ۱۰ هزار هكتار از مراتع البرز
مع�اون فن�ي اداره كل مناب�ع طبيع�ي و     البرز
آبخيزداري استان البرز گفت: اجراي طرح 
مديريت ِچرا در ۱۰ هزار هكتار از مراتع استان طي سال جاري اجرايي مي شود. 
مهدي فتحي معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز 
با اشاره به اجراي طرح مديريت ِچرا در ۱۰ هزار هكتار از مراتع استان البرز، 
گفت: عمليات نگهداري از ۳ هزار و ۹۰۰ هكتار اراضي بياباني استان از جمله 
اين طرح هاست زيرا طي سال گذشته عمليات بيان زدايي در اين اراضي 
انجام شد.  وي با اشاره به اهميت حفاظت از طرح هاي بيابان زدايي، افزود: 
امسال نيز در ۱۰۰ هكتار از اراضي استان عمليات بوته كاري انجام خواهد 
شد. در ۹ هزار هكتار نيز قرق مناطق بياباني را اجرايي مي كنيم كه اين اقدام 
خيلي مهم و حياتي است.  معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
البرز در خصوص تأثير عمليات هاي بيابان زدايي بر مقابله با پديده ريزگرد در 
استان بيان كرد: عمليات هاي بيابان زدايي كه پيش از اين انجام مي شد تنوع 
آنچناني نداشت، بيشتر اقدامات در قالب بوته كاري بود اما اخيراً توانسته ايم 
اقداماتي مانند قرق مناطق بياباني و عمليات چرا را نيز پيش ببريم كه تأثير 

مهمي در كنترل ورود شترها يا دام ها به عرصه هاي بياباني دارد. 

 جذب سرمايه گذار براي خراسان رضوي 
از طريق مجالس كشورهاي آسيايي 

سال هاس�ت كه بحث گردش�گري و توجه به اين صنعت بر سرزبان 
مسئوالن افتاده اس�ت اما وقتي در مقام عمل به اين بحث پرداخته 
مي شود، مي بينيم گام مؤثري تاكنون برداش�ته نشده است. با اين 
حال طي روزهاي اخير اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي خراسان رضوي برنامه ريزي هاي خاصي در اين زمينه انجام داده 
است كه جذب گردشگرسالمت و سرمايه گذار براي حوزه گردشگري 
اين استان از طريق مجالس كشورهاي آس�يايي از جمله آنهاست. 

    
خراسان رضوي به لطف وجود بارگاه مطهر امام رضا)ع( شهره خاص و 
عام است و هر ساله چيزي حدود ۱۰ برابر جمعيت خود، زائر و مسافر 
را به خود مي پذيرد. در كنار اين قدرت و مكان معنوي، در حال حاضر 
چيزي حدود 2۱۴۰ مركز و تأسيسات گردش��گري نيز در اين استان 
مشغول به فعاليت هس��تند كه براي بيش از ۱۱۰ هزار نفر به صورت 

مستقيم و غيرمستقيم ايجاد اشتغال كرده است. 
   سرمايه هاي خارجي براي اشتغال داخلي

خراسان رضوي منطقه اي با ظرفيت هاي عظيم گردشگري است. به طوري 
كه در حال حاضر ۳2 منطقه نمونه گردشگري در اين استان مجوز فعاليت 
گرفته اند و ۱۳ منطقه داراي سرمايه گذار اس��ت. با اين حال ۱۹ منطقه 
ديگر كه عنوان نمونه گردشگري را يدك مي كشند منتظر سرمايه گذارند.  
ناگفته نماند ۱۷ روستاي هدف گردشگري نيز در خراسان رضوي قرار دارد 

و تنها چيزي كه آنها را تهديد مي كند، تبديل شدنشان به شهر است. 
چند روز پيش جلس��ه اي با حضور دبير كل مجمع مجالس آس��يايي و 
مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي خراسان رضوي 
برگزار شد كه محور اين جلسه جذب گردشگر سالمت و سرمايه گذار براي 
حوزه گردشگري خراس��ان رضوي از طريق مجالس كشورهاي آسيايي 
بود.  مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي خراسان 
رضوي در مورد جلس��ه به »جوان« گفت: »بايد ط��وري پيش برويم كه 
سرمايه هاي خارجي را جذب كنيم و وضعيت سرمايه گذاري خارجي در 
حوزه گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي بهبود يابد. البته الزم به 
ذكر است كه هم اكنون نماينده اداره كل در مركز خدمات سرمايه گذاري 
مستقر شده و در سال ۹۶ با ثبت ۳ شركت و در سال ۹۷ با ثبت ۶ شركت 

سرمايه هاي بسيار خوبي از طرف خارجي ها جذب شده است.«
ابوالفضل مكرمي فر با بيان اينكه توجه به صنعت گردشگري و بخصوص 
جذب توريست از كشورهاي ديگر مي تواند اقتصاد استان را متحول و به 
اشتغالزايي كمك كند، ادامه داد: »هم اكنون 2۷۱ پروژه با سرمايه ۷ هزار 
ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان با ميانگين پيشرفت فيزيكي ۵۰ درصد در 
حال اجراس��ت كه به راحتي مي تواند براي ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر اش��تغال 
ايجاد كند.« به گفته اين مس��ئول برنامه ميراث خراسان رضوي توسعه 
متوازن سرمايه گذاري در سطح اس��تان و حفظ اشتغال موجود و ايجاد 
اشتغال جديد در شهرستان ها و روستاهاست كه شناسايي فرصت ها نيز 
مبتني بر اين سياست ها، مطالعات فرصت هاي سرمايه گذاري انجام شده 
است.  مكرمي فر با اش��اره به همايش ها و رويدادهايي كه طي چند سال 
اخير در استان و در حوزه س��رمايه گذاري با دو هدف جذب سرمايه گذار 
و تمركززدايي س��رمايه گذاري از مش��هد مقدس، برگزار ش��ده، به آغاز 
پروژه بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي نيز گريزي زد و تصريح كرد: »در گام بعدي 
مشاوراني براي شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري استان انتخاب شد 
كه منجر به شناسايي ۱۳۰ فرصت در ۱2۰ منطقه استان شده است. به 
طوري كه ۷۰ درصد فرصت هاي سرمايه گذاري شناسايي شده در حوزه 
گردشگري، 2۹ درصد در حوزه ميراث فرهنگي و ۳۱ درصد در حوزه صنايع 
دستي است. البته بايد تأكيد كنم كه حجم كل سرمايه گذاري مورد نياز 
پروژه ها به ميزان ۱۶ هزار ميليارد و ۱۶۰ ميليون ريال با اشتغال ۱۹ هزار و 

۵۳۵ نفر پيش بيني شده است.«
   ارزآوري هر گردشگر برابر 8۰ بشكه نفت

ناگفته نماند روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي خراسان رضوي نيز اعالم كرده بود كه محمدرضا مجيدي دبير 
كل مجمع مجالس آسيايي در جلسه اش با مدير كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي خراسان رضوي عنوان كرده بود هر گردشگر 
سالمت كه وارد كشور مي شود بين ۳ تا ۵ هزار دالر معادل 8۰ بشكه نفت 
ارزآوري دارد.  همچنين مقرر شد ظرفيت هاي گردشگري و فرصت هاي 
س��رمايه گذاري ب��راي معرفي از طري��ق مجمع مجالس كش��ورهاي 
آسيايي در اختيار دبير كل قرار گيرد و خراسان رضوي در رويدادهاي 
مرتبط با اين مجمع به معرفي ظرفيت هاي گردش��گري و فرصت هاي 

سرمايه گذاري اين استان بپردازد. 

 چالش نبود زيرساخت ها 
در نيمي از معادن خراسان جنوبي

فرآوري مواد معدني فرصتي براي اشتغالزايي است
خراسان جنوبي از وجود 600 معدن با پروانه فعاليت برخوردار است 
كه تنها نيمي از آن با چالش زيرساخت هايي چون برق مواجه نيستند 
و مي توانند با ظرفيتي نزديك به حداكثر دست به استخراج بزنند. 
عالوه بر اين تمام مواد برداشت شده از اين معادن نيز به جاي فرآوري 
به صورت خام فروش�ي به خارج از اس�تان و كش�ور صادر مي شود. 
همين موضوع نه تنها ارزآوري را تحت تأثير قرار داده بلكه موجب 
كاهش ظرفيت اش�تغالزايي اين معادن هم شده اس�ت. از همين رو 
ضروري است ضمن فعال كردن تمام ظرفيت اين معادن، با قراردادن 
واحدهاي فرآوري فرصت اش�تغالزايي را هم افزايش داد، كاري كه 
با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب متوليان عملي خواهد شد. 

    
حدود ۶۰۰ معدن استان خراس��ان جنوبي از پروانه فعاليت برخوردار 
هستند و در سال جاري ذخاير كشف شده از اين معادن به ۳ هزار و ۷۰۰ 
ميليون تن رسيده است. ذخايري كه گفته مي شود با ۴۶ نوع ماده معدني 
شامل زغال سنگ، منيزيت، س��نگ هاي تزييني، خاك هاي صنعتي، 
سنگ آهن، بازالت و مرمريت مي شوند. با اينكه ظرفيت استخراج از اين 
۶۰۰ معدن بسيار باالس��ت و اين ظرفيت عالوه بر امكان افزايش شمار 
شاغالن در اين بخش مي تواند ارزآوري خوبي را هم براي استان و كشور 
رقم بزند اما به اين دليل كه زيرساخت هاي نيمي از معادن ناقص هستند و 
در برخي از آنها هم حتي جاي خطوط برق خالي است نمي توان با حداكثر 
ظرفيت دس��ت به برداش��ت زد. از همين رو بخش قابل توجهي از اين 
صنعت بدون استفاده رها شده است. البته مشكالت معدن داران استان 
به همين جا هم منتهي نمي شود و در اين راستا استاندار خراسان جنوبي 
به ايسنا گفت: »بحث خام فروشي در معدن و محصوالت استراتژيك يكي 
از مشكالت استان است.« محمدصادق معتمديان افزود: »در اين بخش 
با تمركز بر فرآوري صنايع معدني خام فروشي از بين مي رود و مي توان 
توليد ثروت داشته باشيم.« وي ادامه داد: »آستان قدس رضوي در بخش 
اقتصادي فعاليت هاي خوبي در استان داشته اما برخي اقدامات از جمله 
فعاليت در حوزه معادن تعطيل شده است كه درخواست داريم در كنار 
معادن، سرمايه گذاري نيز انجام شود.« اين مقام دولتي بر لزوم فرآوري 
معادن سنگ در استان توسط آستان قدس رضوي تأكيد دارد و معتقد 
است كه تنها از اين طريق است كه مي توان زمينه اشتغال بخش زيادي 

از جمعيت بيكار استان را فراهم كرد. 
   ظرفيتي كه ناديده گرفته مي شود

در حالي بر لزوم فرآوري معادن سنگ استان تأكيد مي شود كه به گفته 
رئيس خانه معدن خراسان جنوبي به ايجاد صنايع فرآوري در حوزه معدن 
كم توجهي شده است. عليرضا باقري با اشاره به اينكه زيرساخت هاي معادن 
در استان مغفول مانده اند به خبرگزاري شبستان بيان كرد: »متأسفانه قانون 
معدن در سيطره ساير قوانين از جمله قانون محيط زيست و منابع طبيعي 
است و حتي شاهد صدور بخش نامه هايي از متوليان معدني هستيم كه 
روز به روز معدن را نسبت به ساير عوامل توسعه اي به عقب بر می گرداند« 
الزم به ذكر است كه معادن منطقه شاهكوه نهبندان ظرفيت اشتغالزايي 
براي ۴۵۰ نفر داش��ته اس��ت كه اكنون حدود ۵۰ نفر در آنها مش��غول 
فعاليت هستند. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي 
نيز با اشاره به اينكه بيش از ۵۰ درصد معادن استان با چالش زيرساخت 
مناسب مواجه اس��ت، گفت: »برخي از معادن كه صرفه اقتصادي دارد 
سرمايه گذاران نسبت به فراهم كردن زيرساخت براي آن اقدام مي كنند.« 
داوود شهركي افزود: »خراسان جنوبي جزو استان هايي است كه رتبه خوبي 
در صنعت معدن داري ندارد.« بنابر اين براي فعال كردن اين ظرفيت و ايجاد 
زمينه هاي اشتغالزايي ضروري است متوليان ضمن تكميل زيرساخت ها 
شرايط را هم براي ورود سرمايه گذاران به اين بخش فراهم كنند. كاري كه 

تنها از متوليان با برنامه ريزي و سياست گذاري بر مي آيد.

برپايي  33موكب بوشهري ها در عراق 
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات     بوشهر
اس�تان بوش�هر از برپايي ۳۳ موكب 
استان بوشهر در مراسم اربعين حسيني در كشور عراق خبر داد. 
عبدالرضا مطاف رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهر با اشاره 
به برپايي ۳۳ موكب بوشهري در كشور عراق گفت: اربعين حسيني يكي از 
مهم ترين صحنه هاي تاريخ براي نمايش وحدت مس��لمانان جهان اسالم 
است و در همين راستا امسال تعداد ۶2 موكب از استان بوشهر در داخل و 
خارج از كشور براي پياده روي اربعين برپا مي شود كه ۳۳ موكب آن در خارج 
از كشور و 2۹ موكب نيز در داخل كشور خواهد بود.  وي افزود: به دليل قرار 
گرفتن بوشهر در مسير مواصالتي پنج استان فارس، كهگيلويه و بويراحمد، 
هرمزگان، كرمان و سيستان وبلوچستان، از تعداد 2۹ موكبي كه در داخل 
كشور توسط ستاد بازسازي عتبات عاليات برپا مي شود، تعداد 2۴ موكب در 
داخل استان بوشهر برپا خواهد شد تا به زائران اين استان ها خدمت رساني 
كنند.  رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهر افزود: تعداد موكب ها 
نسبت به سال گذشته افزايش داشته اس��ت و با توجه به حذف ويزاي سفر 
به عراق امسال شاهد جمعيت بيشتري براي عزيمت به پياده روي اربعين 
خواهيم بود به گونه اي كه سال گذشته تعداد ۵۴ موكب در داخل و خارج از 

كشور متعلق به استان بوشهر بود كه اين تعداد به ۶2 موكب رسيده است.

از اواخر ارديبهش�ت ماه تا اوايل پاييز اوج برداشت محصوالت كشاورزي 
در ايران است. از استان هاي خوزس�تان و هرمزگان و بوشهر و سيستان و 
بلوچستان كه از ارديبهشت ماه محصوالتشان را روانه بازار مي كنند گرفته 
تا آذربايجان غربي و ش�رقي و زنجان و كردستان و اردبيل كه به خاطر نوع 
آب و هوايشان تا مهرماه منتظر مي مانند تا محصوالت پاييزيشان را به بازار 
عرضه كنند. البته نمي توان از مركبات استان هاي شمالي كه همزمان با فصل 
سرما و زمستان، بازار را زينت مي بخشند نيز چشم پوشي كرد. با اين تفاسير 
اگر شهر و نوع محصول و فصل عرضه آن به بازار را ناديده بگيريم، كشاورزان 

در يك مورد، مشترك هستند و آن هم اينكه، »تمام زحمت و تالش و خون 
دل خوردن ها مال آنهاست و سود و بهره در جيب دالالن« حاال و در شرايطي 
كه اكثر كش�اورزان از وضعيت موجود رضايت ندارند، بايد پرس�يد اصاًل  
»كشاورزي در ايران براي فعاالن اين عرصه سود دارد؟« سؤالي كه مديرعامل 
سازمان تعاون روس�تايي در جواب آن گفته »با توجه به اينكه سود اسمي 
حاصل از بخش كشاورزي حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد است، كشاورزان با در نظر 
گرفتن تورم ساالنه و سود بانكي 1۸ درصدي بايد ۳۸ درصد هزينه بپردازند 
كه بيشتر از عايدي آنهاست و سود خالصشان منفي مي شود!« يعني ضرر!

ميترا شهبازيمحمدرضا هادیلو

توانمندي سازي بانوان سرپرست خانوار با اولويت مناطق سيل زده   
     خوزستان مديركل امور بانوان و خانواده اس�تانداري خوزس�تان از اجراي طرح 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با اولويت مناطق سيل زده خبر داد. 
 سيده فرانك موس��وي  مديركل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان با اشاره به اجراي طرحي در 
راستاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار گفت: در اين طرح كه با اولويت مناطق سيل زده اجرايي شده، 
توانمندسازي ۴2۰ زن سرپرست خانوار با همكاري سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان و اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي انجام شد.  وي افزود: تفاوت اين طرح با طرح هاي قبلي در اين است كه بانواني شناسايي 

شدند كه به نوعي مهارت هايي دارند و در جريان طرح، به اين افراد، آموزش تكميلي ارائه مي شود.

تثبيت ژن چندقلوزايي در ۱7 هزار رأس دام سبك زنجان   
ژن چندقلوزايي در ۱7 هزار رأس دام سبك كه از چند سال قبل در     زنجان

زنجان آغاز شده بود به تثبيت رسيد. 
 محمدعلي صادقي معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي استان زنجان با اشاره به تثبيت 
ژن چندقلوزايي در ۱۷ هزار رأس دام سبك در زنجان گفت: از سال 8۵، سازمان جهاد كشاورزي استان 
و دانشگاه زنجان به صورت مشترك، طرح تحقيقات اصالح نژاد گوسفند افشاري را شروع كردند و در 
حال حاضر، 2۵ استان متقاضي اين طرح هستند؛ در واقع در قالب اين طرح، مؤثرترين ژن چند قلوزايي 

از يك نژاد خاص از نيوزلند وارد گوسفند افشاري و ثبت شد.
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