
   البرز: روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام 
ساعت و تاريخ دقيق پروازهاي مس��افري فرودگاه بين المللي پيام را در 
هفته اول مهرماه اعالم كرد. بنابر اين گزارش در هفته اول مهر ماه روز هاي 
دوشنبه و پنج شنبه يكم و چهارم پرواز هاي مسافري از كرج به مقصد مشهد 
و بالعكس صورت مي گيرد. ساعت پرواز ورودي از مشهد به پيام ۱۰صبح و 

ساعت پرواز خروجي از پيام به مقصد مشهد مقدس ۱۲ ظهر مي باشد. 
   خراسان رضوي: مدير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خواف از آغاز موج دوم حضور گردشگران خارجي به اين شهرستان خبر 
داد. محمود افزود: از ابتداي امسال ۱۰3 گردشگر خارجي با هدف بازديد 
از جاذبه هاي تاريخي و گردشگري عازم اين شهرستان شدند كه نسبت 
به تابستان پارسال ۲۰درصد افزايش داشته است. همچنين با توجه به 
رزرو بوم گردي هاي شهرستان، حدود 45 گردشگر خارجي در ابتداي 
پاييز به اين شهرستان سفر مي كنند. بيشتر اين گردشگران اروپايي و از 

كشورهايي مثل، آلمان، فرانسه، ايتاليا و سوئيس هستند. 
   كردستان: رئيس آموزش و پرورش اس��تثنايي كردستان از ارائه 
خدمات آموزش��ي، پرورش��ي، حمايتي و توانبخش��ي به بيش از ۱۲۱ 
دانش آموز طيف اُتيسم از مهرماه جاري همزمان با آغاز سال تحصيلي 
جديد خبر داد. خليل رنجبر، با اشاره به آمار رو به افزايش مبتاليان به اين 
اختالل عصبي رشدي در سه سال اخير در استان گفت: آمار 36 نفري 
دانش آموزان مبتال به اُتيسم در سال 94 به 89 نفر در سال 97 افزايش 
يافته است. وي با بيان اينكه اولين مدرسه ويژه دانش آموزان طيف اُتيسم 
استان از سال گذشته با 34 دانش آموز در س��نندج شروع به كار كرده 
است، تصريح كرد: در مدارس با نيازهاي ويژه هشت شهرستان كامياران، 
دهگالن، قروه، بيجار، بانه، سقز، مريوان و سروآباد به دانش آموزان اُتستيم 

خدمات تخصصي ارائه مي شود. 
   كرم�ان: رئيس كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس ش��وراي 
اس��المي از تخصيص 45۰ ميليارد ريال براي توس��عه، مقاوم سازي و 
نوس��ازي فضاهاي آموزش��ي مدارس خبر داد. محمدمهدي زاهدي با 
اشاره به جزئيات ديدار با دكتر درخشاني مهر رئيس سازمان نوسازي، 
توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور گفت: در اين ديدار مقرر شد تخريب 
ساختمان فرسوده هنرستان اقبال شهر كرمان و ساخت هنرستان جديد 
اقبال الهوري در ابتداي خيابان شهيد مصطفي خميني كرمان در دستور 
كار قرار گيرد ضمن آنكه تأمين اعتبار جهت آغاز عمليات اجرايي مجتمع 

آموزشي حيات طيبه الغدير شهر كرمان نيز صورت گرفت. 
   يزد: مديركل صدا و س��يماي مرك��ز يزد خواس��تار تدوين تقويم 
مراسم هاي سنتي بافق به منظور فراهم كردن امكان پخش برنامه هاي 
آنها از صدا و سيما شد. اميراحمد پهلوانيان با بيان اينكه در سال جاري 
پخش زنده برنامه هاي ايام محرم در شهرستان هاي بافق، مهريز، ابركوه، 
ميبد، اشكذر، تفت و يزد از شبكه استاني و ملي انجام شد، اظهار داشت: 
بافق از لحاظ كمي بيشترين پخش زنده عزاداري را از شبكه يزد داشته 
است. وي بر تجمع عاشورايي و پرشكوه هيئت هاي عزاداري شهرستان 
تأكيد كرد و گفت: اگر اين مهم محقق ش��ود، ظرفيت پخش زنده ملي 
و اس��تاني عزاداري مردم بافق در ايام محرم به ويژه تاسوعا و عاشوراي 

حسيني افزايش مي يابد.

يك��ي از اه��داف مه��م انق��الب اس��المي، رفع 
محروميت ها در مناطق كم برخوردار بود. موضوعي 
كه پس از پيروزي نظام جمهوري اسالمي در حد 
قابل قبولي مورد توجه ق��رار گرفت.  در اين ميان 
كردستان از جمله اس��تان هايي به شمار مي رود، 
كه به دليل شرايط خاص پس از انقالب، خصوصاً 
درگيري هاي عوامل ضد انقالب و هشت سال جنگ 
تحميلي در زمينه داشتن بسياري از زير ساخت ها 
با مشكل مواجه اس��ت كه يكي از مهم ترين آنها 
بحث درمان و خدمات پزشكي اس��ت.  اين مهم 
موجب شده تا ارتش و س��پاه و بسيج در زمان ها و 
مناسبت هاي مختلف با فرستادن كادر هاي درماني 
خود و يا برپايي بيمارستان هاي صحرايي تا حدود 

قابل توجهي از كمبودها را جبران كنند. 
   فرستاندن 10 اكيپ درماني به مناطق محروم 
 كمبود و مشكالت ناشي از درمان در كردستان 

سپاه را بر آن داشته تا در سال هاي اخير براي حل 
اين مشكل در ساخت و تجهيز مراكز درماني در 
اين استان گام بردارد كه به عنوان نمونه مي توان 
به س��اخت بيمارس��تان از جمله احداث مركز 
درماني 64 تختخوابي شهيد قاضي سنندج اشاره 
كرد با اين وجود اين خدم��ات تنها به اين موارد 
ختم نشده كه از آن جمله مي توان به برپايي بيش 
از6۰ بيمارستان صحرايي تخصصي در زمان ها و 

مناسبت هاي مختلف در كردستان اشاره كرد. 
در مي��ان برنامه هايي كه در هفت��ه دفاع مقدس 
سپاه هاي استان ها تدارك مي بينند، بحث خدمات 
درماني و فرستادن پزشكان متخصص به همراه انواع 
تجهيزات و دارو به مناطق محروم است.  امسال نيز 
مانند سال هاي گذشته سپاه استان كردستان اين 
مهم را در برنامه هاي ويژه اين هفته خود گنجانده 
است.  فرمانده سپاه بيت المقدس استان كردستان 

با بيان اينكه به مناس��بت هفته دفاع مقدس قرار 
اس��ت، بيش از ۱۰ اكيپ  سيار پزشكي به مناطق 
محروم اس��تان اعزام شوند به تس��نيم مي گويد: 
»عالوه بر اين مه��م تمامي مراكز درماني س��پاه 
برنامه هايي همچ��ون انجام ويزيت راي��گان را در 
برنامه هاي مناسبتي اين هفته گنجانده اند.« سردار 
محمدحسين رجبي مي افزايد: »از آنجا كه يكي از 
كمبودهاي مناطق كم برخوردار در كردستان، بحث 
درماني و دارويي است، لذا اين مهم در طول هفته 
دفاع مقدس در مناطق محروم به صورت ويژه و با 

تمامي امكانات اجرايي خواهد شد.«
   درمان محرومان اولويت اول بسيج پزشكي 
در سال هاي گذشته بسيج در زمينه درمان محرومان 
گام هاي خوبي را برداشته و در سال هاي اخير اين 
مهم از شدت قابل توجهي برخوردار شده است، كه 
به عنوان نمونه مي توان به برپايي 3۰ بيمارستان 

صحرايي و 3۰ بيمارستان تك تخصصي به همراه 
فرستادن بيش از ۲۰۰ تيم پزشكي اشاره كرد. 

ارديبهشت ماه سال 88 بود كه مقام معظم رهبري 
در سفر به كردستان و با توجه به مشكالت موجود در 
اين استان با دادن دستورات ويژه از دست اندركاران 
خواستند تا در زمينه حل كمبودها خصوصاً بحث 
درمان اقدام كنند.  رئيس س��ازمان بسيج جامعه 
پزشكي استان كردستان در اين خصوص مي گويد: 
»پس از تأكيدات مق��ام معظم رهبري برنامه هاي 
ويژه اي در اين زمينه تدارك ديده ش��د كه برپايي 
6۰ بيمارستان صحرايي و داراي تك تخصصي از آن 
جمله بود.« قاسم كاوه مي افزايد: »سال گذشته نيز 
در قالب طرح شهيد رهنمون ۱۰۰ روستاي محروم 
انتخاب، و پزش��كان داوطلب بس��يجي به صورت 
مس��تمر ماهانه با حضور در اين مناط��ق اقدام به 
درمان آنها كردند.« البته در كنار انجام اين اقدامات 
بايد به اين مهم نيز اشاره كرد كه اين خدمات تنها به 
اين استان معطوف نشده و پزشكان بسيجي عالوه 
برخدمت رساني به كردستان در قالب پزشكان بدون 
مرز در ساير كشورهاي مسلمان نيز خدمات خوبي 
را ارائه دادند كه به عنوان نمونه مي توان به فرستادن 
س��ه دوره تيم هاي تخصصي داراي 7 ت��ا ۱۰ نوع 
تخصص به مناطق مختلف شمال عراق كه داراي 

محروميت بودند اشاره كرد. 
   خدمات ويژه بيمارستان شهيد قاضي 

در كن��ار خدمات درماني و پزش��كي كه س��پاه 
كردس��تان و زيرمجموعه هاي آن به نيازمندان 
و محرومان مي دهند، بايد به بيمارس��تان شهيد 
قاضی سپاه س��نندج كه نمونه بارزی از اين نوع 
خدمات است اشاره كرد. يكي از اقدامات خوبي 
كه اين مركز درماني در طول سال هاي اخير و در 
زمان ها و مناسبت ها انجام داده است، فرستادن 
متخصصان��ي در زمينه هاي درمان��ي از جمله: 
دندان پزشكي، ارتوپدي، چندين پزشك عمومي، 
چشم پزش��ك، روانش��ناس، چندين پرستار و 
كارش��ناس بهداش��ت اش��اره كرد.  اين موضوع 
موجب شده تا پس از غربالگري و شناسايي افراد 
بيمار و نمونه گي��ري از آنها، در صورت لزوم براي 
انجام مراحل بعدي درمان��ي و عمل جراحي به 
مراكز درماني تخصصي فرس��تاده شوند.  از آنجا 
كه محرومان در كردستان نمي توانند هزينه قابل 
توجهي در زمينه اقدامات درماني خود انجام دهند 
لذا با توجه به اين موضوع تمامي خدمات درماني 
از س��اده ترين تا تخصصي ترين آنها كه به وسيله 
پزشكان بسيجي و در مراكز سپاه انجام مي گيرد 
رايگان بوده و در بيش��تر موارد اي��ن خدمات تا 
زمان بهبودي كامل و به بهترين نحوه ممكن و با 

باالترين استانداردهاي جهاني ارائه مي شود. 

برخ�ي از م�زارع 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

پ�رورش ميگ�وي 
ي  ن ها س����تا ا
خوزستان، گلستان و حاال هم بوشهر به بيماري لكه 
سفيد آلوده شده اند. اين آلودگي نيز باعث كاهش 
توليد در استان گلستان و صدور دستور برداشت 
سريع ميگو در بوشهر از سوي مسئوالن شده است. 
اتفاقي كه به گفت�ه برخي از كارشناس�ان بيم آن 
مي رود كه از سوي كشورهاي صادركننده تخم ميگو 
همچون فرانسه، اسپانيا و امريكا عمداً و در جهت 
وابس�تگي ايران به واردات محصول ميگو باش�د. 

    
مديركل دامپزشكي اس��تان بوشهر روز گذشته از 
نفوذ بيماري »لكه سفيد« به برخي از مزارع پرورش 
ميگوي سطح استان خبرداد. خبري كه اين روزها از 
مزارع مناطق ديگري همچون خوزستان و گلستان 
هم به گوش مي رسد. در اين راستا مرتضي بحراني 
به ايسنا گفت: »بيماري لكه س��فيد در اواسط ماه 
جاري در سايت هاي پرورش ميگوي استان مشاهده 
شده است و بعضي از سايت هاي پرورشي درگير اين 
بيماري شده اند.« وي با اشاره به اينكه تنها راه كار 
براي كاهش خسارت برداشت فوري محصول است، 
ادامه داد: »در حال حاضر برداشت سريع ميگو را در 
دستور كار داريم، و با توجه به اينكه خيلي از مزارع 
و اس��تخرهاي پرورش��ي به وزن بازاري رسيده اند 
برداشت س��ريع در حال انجام اس��ت.« مديركل 
دامپزشكي بوشهر با اش��اره به اينكه اين احتمال 
وجود دارد كه در صورت عدم رعايت شرايط امنيت 
زيستي و قرنطينه اي پيشرفت بيماري لكه سفيد به 
ساير سايت هاي استان كه هنوز با اين بيماري درگير 
نيستند سرايت كند، بيان كرد: »امنيت زيستي به 

معناي رعايت ضوابط و اصول بهداشتي است و در 
صورت رعايت موارد توصيه شده مربوط به امنيت 
زيستي مي توانيم به س��المت از اين شرايط عبور 
نموده و ساير س��ايت ها درگير نشود.« الزم به ذكر 
است كه اكنون در استان بوشهر عمليات برداشت 
همراه با رعايت بحث هاي امنيت زيستي و شرايط 

بهداشتي در حال انجام است. 
   احتمال آلودگي تخم هاي وارداتي

همان طور كه گفته شد اين بيماري تنها مختص به 
استان بوشهر نيست و به گفته كارشناسان در مزارع 
استان خوزس��تان هم موردهايي از آن ديده شده 
است. در اين راستا سرپرس��ت شيالت خوزستان 
به مانا گفت: »مزارع ميگوي آلوده به بيماري لكه 
سفيد در سايت پرورش ميگوي بندر چوئبده آبادان 

با هماهنگي دامپزشكي با معدوم سازي ميگوهاي 
آلوده پاكسازي ش��دند.« غالمرضا افتخاري نسب 
اضافه كرد: »مزارع پرورش ميگويي كه از الرو هاي 
توليدي غير از مزارع آلوده استفاده كرده اند سالم 
هستند و خطري آنها را تهديد نمي كند.« گفتني 
است سال گذشته حدود 55۰ تن ميگوي پرورشي 
در سايت چوئبده خوزستان توليد شد و بخش مازاد 
آن به خارج از كشور صادر و ارزآوري خوبي را براي 
منطقه به همراه داشت. عالوه بر بوشهر و خوزستان، 
از حدود ۱۰ روز گذشته نيز خبر بيماري لكه سفيد 
در مزارع پرورش ميگوي گلستان منتشر شده است. 
موضوعي كه حاال طي بررس��ي ها و پيگيري هاي 
انجام شده از سوي كارشناسان احتمال آلوده بودن 
تخم هاي وارداتي ميگو از خارج كشور را تقويت كرده 

است. از همين رو به نظر مي رسد شيوع اين بيماري 
ويروسي كه از حجم توليدات ش��يالتي كشور در 
استان هاي مختلف به شدت مي كاهد عمدي باشد. 
در اين راستا خبرگزاري دانا منتشر كرده است كه 
چندي پيش عضو هيئت مديره اتحاديه سراسري 
ش��ركت هاي تعاوني هاي ماهيان سردآبي مدعي 
شده اس��ت كه واردات تخم هاي خارجي به كشور 
باعث آلوده شدن مراكز تكثير ميگو شده است. از 
همين رو احتمال بيوتروريسم بودن و نقش ديگر 
كشورها مانند فرانسه، اسپانيا، امريكا و برخي ديگر 
از كشورهاي اروپايي مطرح اس��ت؛ زيرا اين اقدام 
به طور قطع باعث كاهش توليد داخلي و ضرورت 
براي جايگزيني واردات خواهد شد. در حال حاضر 
در استان گلستان، هادي حق شناس استاندار اين 
اس��تان بر توقف فاز دوم پرورش ميگو در راستاي 

كنترل اين بيماري تأكيد كرده است. 
   ضرورت اتكا به ظرفيت هاي داخلي

اين بيماري  گفته مي شود حدود دو دهه قبل حدود 
8۰ درصد از ميگوهاي پرورشي مزارع ژاپن و چين را 
از بين برد و حاال در مزارع پرورشي ايران شيوع پيدا 
كرده است. بنابر اين، اين بيماري در اين دهه براي 
پرورش دهندگان اين محصول ش��يالتي در كشور 
تازه و ناشناخته نيست. از همين رو آنها نحوه مقابه 
با آن را مي دانند و از اين جهت ش��ايد چندان جاي 
نگراني نباش��د. فقط تنها موردي ك��ه در اين بين 
ضروري است اقدام به موقع و معدوم كردن ميگوهاي 
آلوده به ويروس و جلوگيري از گسترش آن در مزارع 
ديگر است. در كنار اين كار ضروري است كه بخش 
شيالتي به جاي واردات برنامه توليد داخلي و توليد 
و تكثير ميگو با الروهاي داخلي را هدف قرار دهد تا 

ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم. 

احتمال بیوتروریسم امریکا و فرانسه علیه میگو ایران

اس�تاندار هم�دان ميزبان�ي نشس�ت هاي 
تخصص�ي كش�ورهاي عض�و  راه ابريش�م را 
امتيازي برجس�ته براي همدان خوان�د و گفت: 
اين اجالس بيش از گذش�ته همدان را در كانون 
توجه كشورهاي دنيا به ويژه آسيا قرار مي دهد. 
سيدسعيد ش��اهرخي اس��تاندار همدان با بيان 
اينكه همدان اس��تاني ب��ا تمدن غني اس��ت، 
گف��ت: هم��دان داراي صدها اث��ر واجد ارزش 
تاريخي و فرهنگي است كه بايد بيش از پيش در 
جهان معرفي و شناس��انده شوند.  وي برگزاري 

نشست هاي تخصصي كشورهاي عضو راه ابريشم 
در همدان را امتيازي برجس��ته ب��راي همدان 
خوان��د و گفت: اي��ن اجالس بيش از گذش��ته 
همدان را در كان��ون توجه كش��ورهاي دنيا به 
ويژه آسيا قرار مي دهد.  ش��اهرخي با تأكيد بر 
اينكه همدان با برگزاري اين اجالس دارا بودن 
عنوان پايتخت گردشگري آس��يا را مورد تأييد 
قرار مي دهد، گفت: همدان اين عنوان را همواره 
براي خود حفظ خواهد كرد.  استاندار همدان به 
موقعيت راه ابريشم اشاره كرد و با بيان اينكه راه 

ابريشم نقش قابل توجهي در تعامالت سياسي، 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دنيا داشته و دارد، 
گفت: همدان نيز به عنوان يكي از قديمي ترين 
پايتخت هاي جهان در مسير اين راه قرار گرفته 
و همين امتياز باعث ش��ده امس��ال به واسطه 
ميزباني اجالس راه ابريش��م شاهد حضور سران 
سازمان جهاني يونس��كو در همدان باشيم.  وي 
با تأكيد بر اينك��ه بايد از اين فرص��ت حداكثر 
اس��تفاده را برد و با معرفي جاذبه هاي شاخص 
همدان بستر ثبت جهاني آثار تاريخي و طبيعي 

استان همدان در يونس��كو را فراهم كرد، گفت: 
برگزاري نشس��ت گفت وگوي ادي��ان در كنار 
نشست هاي تخصصي راه ابريشم در اين اجالس 
اقدام مهم و مثبتي است.  شاهرخي با بيان اينكه 
همدان از ديرباز مهد اديان مختلف بوده توجه به 
توسعه گردشگري را از اولويت هاي اصلي استان 
همدان برش��مرد و عنوان كرد: زيرساخت هاي 
الزم در اين خصوص در اس��تان همدان فراهم 
ش��ده و همدان س��االنه پذيراي ش��مار زيادي 

گردشگر داخلي و خارجي است. 

همدان در كانون توجه دنيا، با برگزاري اجالس جاده ابريشم
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 اعزام 10 اكيپ تخصصي درماني سپاه 
به مناطق محروم كردستان در هفته دفاع مقدس

88498441سرویس  شهرستان

 توسعه سيستان وبلوچستان 
با سرمايه گذاري خارجي سرعت مي گيرد    
س�رمايه گذاري خارجي ها موجب     سيستان و بلوچستان
افزايش س�رعت توس�عه اس�تان 
سيستان وبلوچستان مي شود كه توسعه متوازن و رشد شاخص هاي 
توس�عه اي اين استان در حد ميانگين كش�وري بسيار مهم است. 
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان وبلوچستان در ديدار با دكتر محمدرضا 
مجيدي دبيركل بين المجالس آسيايي كه در محل استانداري سيستان 
وبلوچستان برگزار شد، گفت: اين استان با دارا بودن تنها بندر اقيانوسي كشور 
و دسترسي به آب هاي آزاد از يك موقعيت راهبردي در سطح كشور و منطقه 
برخوردار بوده و بر همين اساس سرمايه گذاري هاي بسياري توسط دولت و 
بخش هاي خصوصي داخلي و خارجي در آن انجام شده است.  وي ادامه داد: 
سيستان و بلوچستان در بخش هاي مختلف داراي ظرفيت هاي بي بديل براي 
سرمايه گذاري است كه بايد با استفاده از همه  امكانات و روش ها، زمينه جلب 
نگاه ها، توسعه  گردشگري و جذب سرمايه ها براي شكوفايي استعدادهاي 
پنهان اين استان فراهم شود.  استاندار سيستان وبلوچستان با اشاره به اينكه 
توسعه يك مفهوم تك بعدي نيست و بايد توسعه در همه  بخش ها مورد توجه 
قرار گيرد، افزود: توسعه متوازن و رشد شاخص هاي توسعه اي اين استان در 

حد ميانگين كشوري بسيار مهم است.

»كارگوِ« ترمينال فرودگاه اصفهان افتتاح شد    
با حضور وزير راه و شهرسازي و وزير     اصفهان
صنعت در فرودگاه ش�هيد بهش�تي، 
كارگو ترمينال اصفهان افتتاح ش�د. همچنين هر دو وزير از طرح 
موتورخانه ش�ماره دو ترمينال خارجي فرودگاه، سالن تشريفات 
اختصاص�ي )CIP( و طرح توس�عه ترمينال پروازه�اي خارجي 

فرودگاه اصفهان بازديد كردند. 
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در بازديد خود از پروژه هاي فرودگاه 
بين المللي ش��هيد بهش��تي اصفهان و افتتاح كارگو ترمينال اصفهان، 
گفت: اساس فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان راه اندازي طرح 
ترمينال ملي و بين المللي است كه در روند اجرايي قرار دارد.  وي ادامه 
داد: فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان از روز نخست به صورت 
موقت راه اندازي شد و سالن ترمينال اين فرودگاه، انبار گمرك بوده كه 
در طول زمان اين فرودگاه گسترش پيدا كرد، اما هنوز كيفيت مطلوب 
را ندارد.  وزير راه و شهرسازي با اشاره به طرح توسعه ترمينال خارجي 
اين فرودگاه، تصريح كرد: در طرح توس��عه 7 هزار متري مسئوالن اين 
بخش متعهد شدند تا قبل از پايان سال، اين طرح به بهره برداري برسد.  
وي، اصفهان را يكي از مهم ترين كانون هاي اقتصادي و گردشگري كشور 
دانست و گفت: اين شهر س��هم قابل توجهي در اقتصاد ملي دارد و اين 
انتظار مي رود كه فرودگاهي در شأن خود داشته باشد و توسعه هايي كه 
انجام شده در جهت بهبود وضعيت موجود است.  اسالمي با بيان اينكه 
همراهي شركت اروپايي در طراحي جديد متوقف شده است، تأكيد كرد: 
اميد است طراحي جديد با شركتي كه داراي استانداردهاي الزم است، 
انجام شود تا فرودگاهي در شأن ملت ايران و مردم اصفهان، ايجاد شود.  
وي با اشاره به هدف سفر خود به اصفهان گفت: سه موضوع را در دستور 
كار قرار داده ايم، ابتدا پيگيري هاي الزم براي پيشرفت پروژه ها، سپس 
بازديد از پروژه آزاد راه و قطار سريع السير غرب اصفهان به همراه استاندار 
اصفهان، همچنين افتتاح راه هاي ساخته شده و قابل بهره برداري و در 
آخر با همراهي وزير صنعت، معدن و تج��ارت بحث خودكفايي، پروژه 

توليد ريل ذوب آهن اصفهان را افتتاح خواهيم كرد.

 ذبح صنعت دامداري
 در كشتارگاه بي توجهي ها 

طي سال هاي اخير و بخصوص بعد از تحريم هاي ظالمانه اي كه در رابطه با 
صنايع مختلف از سوي كشورهاي اروپايي و امريكا صورت گرفت، بسياري 
از مشاغل با مشكالت زيادي مواجه شدند. اما در اين ميان برخي از صنايع 
كه روزي حرف هاي زيادي براي گفتن داشتند به خاطر مديريت ضعيف و 
بي توجهي مسئوالن به حاشيه كشيده شده و حاال روزگار سختي را سپري 
مي كنند. دامپروري و دامداري از جمله اين مشاغل است كه طي اين سال ها 
نه تنها نتواسته به گسترش و پيشرفت فكر كند، بلكه پس رفت هم داشته 
و با تعطيلي بسياري از واحدهاي پرورش گاوهاي شيري و گوشتي، اين 

صنعت هم با چالش هاي زيادي مواجه شده است. 
كافي است سري به اخبار مرتبط با اين موضوع بزنيم تا متوجه شويم، شرايط 
صنعت دامپروري و دامداري آنقدر ها كه مس��ئوالن ادعا مي كنند، عادي 
نيست.  طي يك س��ال اخير حدود 5۰ واحد پرورش گاو شيري در استان 
همدان تعطيل شده و بقيه واحد ها هم با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم 
مي كنند.  صنعت دامپروري مازندران هم كه به واسطه وجود مراتع و جنگل 
و سبزه زارهايش حرف هاي زيادي براي گفتن داشت و حتي كارخانجات 
لبنياتي سعي مي كردند در اين استان احداث شوند تا به مواد اوليه دسترسي 
بهتري داشته باشند، مثل س��اير حوزه هاي صنعتي در شرايطي روزهاي 
سختي را سپري مي كنند كه فعاالن اين عرصه معتقدند دالالن بيش از هر 

عامل ديگري در به وجود آمدن اين نابساماني ها نقش دارند. 
اواسط سال گذشته بود كه س��ازمان جهاد كشاورزي لرستان اعالم كرد 
اين استان با دارا بودن بيش از 6 ميليون رأس دام سبك و سنگين و توليد 
ساالنه ۲34 هزار تن شيرخام و ۲8 هزار تن گوشت قرمز يكي از مناطق 
مهم براي دامپروري در كشور محسوب مي شود، اما مشكالتي پيش پاي 

دامداران قرار گرفته كه موجب تعطيلي واحدهاي آنها شده است. 
نكته حائز اهميت در مورد دامپ��روري در ايران اين اس��ت كه حتي در 
روستاهاي كوچك هم مردم با نگهداري چند راس دام سبك و سنگين به 
توليد گوشت و شير و لبنيات مي پردازند و به قول معروف، اين صنعت در 
زير مجموعه خود، فعاالن خرد و كوچك زيادي دارد كه با يك نگاه ويژه و 
برنامه ريزي درست و مدون مي توانند كمك بزرگي براي تأمين نيازهاي 

كشور و حتي صادرات در اين زمينه باشند. 
اما جداي از دالالن كه حاال به انگل هاي جدا ناپذير صنايع مختلف تبديل 
شده و گويي مسئوالن هم آنها را بيش از توليد كنندگان اصلي شناخته و 
قبول دارند، مباحث ديگري در بروز مشكالت صنايع و بخصوص دامداري و 
دامپروري دخيل است كه در همين رابطه مي توان به افزايش بهاي سبوس 
گندم و ذرت دانه اي و علوفه اي كه نياز اول اين صنعت به ش��مار مي آيد 
و همچنين گراني حامل هاي انرژي، افزايش ساليانه ۱۰ تا ۲۰ درصدي 
دستمزدها، افزايش بهاي داروي دام، برچيده شدن واكسيناسيون ملي 
دام ها به صورت رايگان، كميابي واكسن ها در چند سال اخير و بي توجهي و 
عدم حمايت دولت از قيمت و خريد شير و گوشت از دامداران و قطع يارانه 

شير اشاره كرد كه ضربات زيادي به فعاالن اين عرصه وارد كرده است. 
امروز ديگر نمي توان دل به دامداري س��نتي بست. برهمين اساس و در 
دامداري صنعتي، استفاده از آزمايشگاه ها در آناليز مواد اوليه اي كه به عنوان 
خوراك استفاده مي شود، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين كار بايد 
دقيق صورت گيرد و براساس حدس و گمان نباشد. از آنجايي كه مسئله  
تهيه خوراك دام بسيار مهم اس��ت، بدين منظور صنعت دامداري ايران 
نيازمند تغييرات ساختاري وسيعي است كه مي بايست توسط فعاالن اين 
حوزه و به صورت كامالً اصولي انجام پذيرد.  هم اكنون برخي دامداري هاي 
سنتي به دليل نداشتن زيرساخت هاي الزم، عاملي براي انتشار بيماري هاي 
دامي هس��تند. رعايت نكردن مسائل بهداش��تي، قرنطينه اي و آشنايي 
نداشتن با انواع بيماري هاي دامي و چگونگي برخورد مناسب به هنگام 
وقوع بيماري ها از جمله نكات حائز اهميتي است كه متأسفانه در بيشتر 

دامداري هاي سنتي رعايت نمي شود. 
هر چند بارها و بارها اعالم شده كه بهسازي دامداري هاي سنتي مي تواند 
كمك شاياني به اعمال ضوابط قرنطينه اي، كنترل بيماري هاي دامي و 
زمينه ساز رفع بسياري از مشكالت بهداشتي شود. اما تا وقتي دولت وارد 
عمل نشود و در گام نخست چتر حمايت هايش را بر سر دامداران باز نكند 

هرگز نمي توان به روزهاي خوش اين صنعت فكر كرد. 

افتتاح ۲00 كالس درس در مازندران    
افزای�ش فضای پرورش�ی و آموزش�ی     مازندران
مازندران از اولویت های دولت است که 
در همین راستا 200کالس درس افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 قربانعلي شيرزاد مديركل نوسازي مدارس مازندران افزايش فضاي پرورشي 
و آموزش��ي اس��تان را يكي از اولويت هاي دولت برش��مرد و گفت: البته در 
سال هاي اخير بيشتر تمركز ما بر روي كيفيت بخشي فضاهاي موجود بوده 
و در كنار آن به افزايش فضا نيز توجه داريم.  وي افزود: در حال حاضر سرانه 
فضاي آموزشي و پرورشي استان مازندران پنج متر مربع است در حالي كه 
ميانگين كشوري 5/۲ متر مربع و فضاي استاندارد جهاني نيز 8/4 متر مربع 
است.  مديركل نوسازي مدارس مازندران گفت: سال تحصيلي جديد تعداد 
38 فضاي آموزشي و پرورشي با زيربناي 37 هزار و ۱۱6متر مربع و اعتباري 
بالغ بر 9۰ ميليارد تومان احداث و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.  شيرزاد اين 
فضاهاي آموزشي را شامل ۲8 باب مدرسه، در قالب ۲۰۰ كالس درس هفت 
سالن ورزشي، يك چشمه استخر و دو واحد ساختماني براي كانون پرورشي 
فكري معرفي كرد و افزود: از مجموع پروژه هاي قابل افتتاح شش ماهه اول 
سال جاري، ۲۱ پروژه كامالً با اعتبار دولتي، ۱۲ پروژه مشاركتي دولت و خيران 
و پنج پروژه مردمي بود.  اين مسئول با اعالم اينكه ۱9 پروژه از اين ميزان در 
مناطق شهري و بقيه در مناطق روستايي بود، از تالش براي بهره برداري از 
تعدادي پروژه آموزشي همزمان با سال تحصيلي در ماه مهر خبر داد.  قربانعلي 
شيرزاد با بيان اينكه استانداردسازي سامانه گرمايشي و حذف بخاري هاي 
نفتي مشمول برخورداري مدارس از گاز طبيعي است، گفت: بيشتر مدارس 
برخوردار از بخاري نفتي در مناطق باالدست و روستايي بخصوص در مناطق 

روستايي بخش دودانگه، چهاردانگه و بندپي غربي و شرقي بابل قرار دارند. 

 برگزاري 300 برنامه ويژه بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس در بوشهر     

مدي�ركل بني�اد حف�ظ آثار و نش�ر     بوشهر
ارزش هاي دفاع مقدس استان بوشهر 
به مناس�بت گراميداش�ت هفته دف�اع مقدس گف�ت: همزمان با 
گراميداشت هفته دفاع مقدس بيش از ۳00 برنامه در سطح استان 
بوش�هر در نق�اط مختلف ش�هري و روس�تايي برگزار مي ش�ود. 
سردار غالمعلي كفاش مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان بوشهر گفت: در نخستين روز اين هفته، برنامه رژه يگان هاي مسلح 
با محوريت سپاه امام صادق )ع( استان است كه امروز )3۱ شهريور( در كنار 
آب هاي خليج فارس بوشهر به نمايش در مي آيد.  وي با بيان اينكه انتقال 
ارزش هاي دفاع مقدس همواره به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح است كه 
دشمن به كيان اسالم طمعي نداشته باشد بيان كرد: امسال برنامه هاي هفته 
دفاع مقدس با رويكرد جديدي در بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 

مقدس بر مبناي تبليغات، اطالع رساني و فرهنگي برگزار مي شود. 
مديركل بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس اس��تان بوشهر 
ادامه داد: به مناسبت هفته دفاع مقدس بيش از 3۰۰ برنامه در اين استان 
تدوين شده كه از جمله مهم ترين آنها رونمايي از ۱۱8 خاطره دوران دفاع 
مقدس در قالب كتاب صوتي، رونمايي از موس��يقي شهداي غواص، آغاز 
هشت نمايش مربوط به شهداي دوران دفاع مقدس، رونمايي از كتاب يك 
دريا نياز، نكوداشت پيشكسوتان و رونمايي از كتاب دفاع مقدس، تجليل از 
رزمندگان عمليات ثامن االئمه از مهم ترين برنامه هاي هفته دفاع مقدس در 
استان بوشهر است.  كفاش، عطر افشاني و تجليل از خانواده هاي معظم شهدا 
و جانباران را از ديگر برنامه ها دانست و با بيان اينكه هفته دفاع مقدس فرصت 
خوبي براي ارج نهادن به دالور مردي هاي رزمندگان است، تأكيد كرد: در 
اين هفته از رشادت ها و دليرمردي هاي شهداي هشت سال دفاع مقدس 
قدرداني مي شود.  وي بيان كرد: اقتدار و توانمندي دانشمندان به جايي 
رسيده كه جوانان ايراني با سالح نوين و بومي خود توانستند پيشرفته ترين 
پهپاد امريكايي را ساقط و اقتدار آنان و رژيم صهيونيستي را درهم بشكنند. 

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، س�ازمان ها و نهادهاي مختلف از جمله 
ارتش، سپاه و بسیج که در طول هشت سال دفاع مقدس نیروهایشان اقدام به 
ایثار و جانفشاني کردند، برنامه هاي ویژه اي را تدارك مي بینند که ایجاد مراکز 
درماني سیار در مناطق کم برخوردار از جمله آنهاست.  در این میان، کردستان 
از جمله مناطقي به شمار مي رود که همواره از لحاظ دارا بودن زیر ساخت هاي 
درماني، از جمله کافي نبودن مراکز درماني و پزشك متخصص با مشكالتي 

مواجه است. همین امر موجب شده تا در مناسبت هاي مختلف ارتش و سپاه 
با تمام امكانات براي رفع آن اقدام کنند که به عنوان نمونه مي توان به ایجاد 
بیش از ده ها بیمارستان صحرایي در چند س�ال اخیر در این استان اشاره 
کرد.  حاال خبرها حكایت از آن دارد که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، 
قرار است سپاه کردستان با اعزام بیش از 10 اکیپ  سیار پزشكي به مناطق 
محروم این اس�تان برنامه ویژه اي را براي درمان نیازمندان به اجرا بگذارد. 

محمد ملک محمدي – كارشناس دامپزشكي

اصغر خمسه | مهر

محمدرضا سوري
   گزارش يك

    همدان


