
گردشگري به عنوان 
ميترا شهبازي
   گزارش2

يكي از صنعت هاي 
دني�ا  پول س�از 
ش�ناخته مي ش�ود كه به گفته رئيس سازمان 
ميراث فرهنگي كش�ور از ورود هر گردش�گر 
خارجي به طور متوس�ط يك ه�زار و 500 دالر 
درآمدزايي مي شود. حاال به رغم اينكه جاذبه هاي 
گردشگري و تاريخي و طبيعي بسياري در ايران 
و در ديگر كشورها وجود دارد، اما ايران ظرفيت 
بسيار ويژه تري به نام گردشگري عشاير دارد. 
عشاير استان هايي چون چهارمحال و بختياري، 
اصفهان، فارس، كرمانشاه و غيره كه در طول سال 
حافظ مرزهاي كشور هستند و با توليد مواد لبني، 
گوشت و صنايع دستي كمك بزرگي به اقتصاد 
مقاومتي مي كنند، حاال مورد توجه توريست هاي 
خارجي ق�رار گرفته اند. ظرفيت�ي نوظهور كه 
مسئوالن هم بايد براي تداوم زندگي عشايري و 
هم توسعه گردشگري عشاير وارد ميدان شوند و 
كنن�د.  فراه�م  را  الزم  زيرس�اخت هاي 

    
عشاير به عنوان بخشي از جامعه ايراني كه همواره 
با تحمل رنج و سختي ناشي از زندگي كوچ نشيني 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند، نقش��ي بزرگ را با 
توليدات خود در اقتصاد كشور به خصوص اقتصاد 
مقاومتي ايفا مي كنند. آنها س��االنه بيش از 190 
هزارتن گوشت معادل 25 درصد گوشت مورد نياز 
كشور، محصوالت لبني، صنايع دستي و غيره توليد 
مي كنند. عالوه بر اين فعاليت ه��اي دام پروري و 
كشاورزي گاه و بيگاهشان، هم از نابودي منابع آب و 
خاك جلوگيري مي كنند. مردان و زنان غيوري كه 
در كنار فعاليت هاي اقتصادي شان از مرزهاي كشور 
هم به خوبي محافظت مي كنند و شيوه ساده زيستي 

را براي خود برگزيده اند. انتخابي كه حاال مورد توجه 
گردشگران به خصوص توريست هاي خارجي قرار 
گرفته است. به طوري كه خارجي ها از سراسر دنيا 
به س��مت ايران مي آيند و براي يك ش��ب اقامت 
زير چادرهاي ساده عش��اير حاضرند هر سختي 
را به جان بخرند. نوعي از گردش��گري كه خاص 
استان هاي عش��اير نشين اس��ت و ظرفيت آن به 
تازگي ايجاد شده است. از اين رو مسئوالن موظفند 
عالوه بر ايجاد زيرساخت هاي الزم براي رفاه زندگي 
عشاير، فرصتي هم براي جذب گردشگران خارجي 
ايجاد كنن��د. در حال حاضر علي اصغر مونس��ان، 
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري كش��ور معتقد است كه يك ميليارد و 
400 ميليون گردشگر در دنيا وجود دارد كه اگر اين 
عدد به  ازاي متوسط هر گردشگر يك هزار و 500 

دالر در نظر گرفته شود، مي تواند اقتصاد عظيمي را 
به حركت در آورد. 

  پيشتازي چهارمحال و بختياري و اصفهان 
بنابراي��ن ظرفيت نوظهور گردش��گري عش��اير 
فرصتي بزرگ است كه تنها مختص به برخي از 
استان هاي ايران هس��ت و در هيچ نقطه  ديگري 
جز ايران مشاهده نمي شود. فرصتي كه مي توان 
با تبليغات و جذب توريس��ت به ايران، عالوه بر 
اشاعه فرهنگ اسالمي- ايراني، اقتصاد مقاومتي 
را هم رقم زند. اكنون اس��تان هاي چهارمحال و 
بختياري و اصفهان به عنوان دو استان پيشتاز در 
زمينه گردشگري عشاير درحال فعاليت هستند. 
در اين رابطه مدير كل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان اصفهان مي گويد: »در 
حال حاضر 40 منطقه ويژه گردش��گري عشاير 

در استان اصفهان در دس��ت بررسي و شناسايي 
است.« فريدون اللهياري مي افزايد: »بدون شك 
نقش عش��اير در فرهنگ و تمدن اي��ران به ويژه 
منطقه مركزي ايران به ويژه در تاريخ معاصر ايران 
بر كسي پوشيده نيست، روي همين اصل در سه 
س��ال اخير تالش هاي گس��ترده اي در راستاي 
حفاظت از ميراث فرهنگي، ترويج صنايع دستي و 
توسعه گردشگري عشاير به انجام رسيده است تا 
گردشگري عشاير را در غرب استان فعال كنيم.«

  ضرورت ايجاد زيرساخت  هاي گردشگري 
همچنين قرار اس��ت براي نخستين بار در كشور، 
تور گردشگري كوچ عشاير بختياري از خوزستان 
تا چهارمحال و بختياري ويژه گردشگران خارجي 
برگزار ش��ود. در اين رابطه حيدر صادقي، معاون 
گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري چهارمحال و بختي��اري مي گويد: 
»يكي از مهم ترين جاذبه هاي بوم گردي اس��تان 
براي گردشگران خارجي، تماشاي زندگي عشاير و 
تجربه كوچ نشيني است. از اين رو اين تور كه اواخر 
اسفندماه راه مي ا فتد، قرار است تجربه هفت شب 
زندگي ساده زيستي را براي خارجي ها رقم بزند.« 
البته توسعه گردش��گري عشاير به اين سادگي ها 
هم نيست و نيازمند ايجاد زيرساخت هاي فراواني 
اس��ت. به عنوان مثال ايجاد راه ش��ني، راه اندازي 
سايت هاي اس��كان عشاير، بهس��ازي چشمه ها، 
احداث استخرهاي ذخيره آب براي آبياري باغات، 
دامپروري و غيره به هم��راه ايجاد مراكز فرهنگي 
و بهداشتي ضروري است. عشايري كه به واسطه 
فرهنگ، گويش، آداب ورسوم، پوشش و حتي نوع 
كوچ )عمودي و افقي( مي توانند سهمي به سزا در 
توسعه اقتصاد گردشگري داش��ته باشند و حال 

نيازمند توجه ويژه مسئوالن هستند.

  آذربايجان شرقي: استاندار آذربايجان شرقي گفت: پروژه هاي اساسي 
و تأثيرگذار اس��تان از جمله راه آهن ميانه به تبريز، تأمي��ن برق و فرآوري 
معادن، توجه به شركت هاي دانش بنيان، عرصه خودروسازي، نفت و گاز 
جزو محورهاي اساس��ي بوده كه در 100 روز آغاز به كارم در اس��تانداري، 
بيش تر بر روي آنها تمركز كرده ام.  خدابخش افزود: راه آهن تبريز- ميانه جزو 
پروژه هايي است كه تصميم دارم هر ماه از آن بازديد كنم، خوشبختانه مسير 
ميانه تا بستان آباد طي دو ماه آينده آماده عبور قطار مي شود، همچنين در 
پروژه هاي ديگري مانند آزادراه تبريز- مرند- بازرگان نيز پيمانكار به سرعت 
در حال كار است و مسائل و مشكالت آن را نيز به جديت پيگيري مي كنيم. 
  تهران: پيكر مطهر شهيد مدافع حرم احمد حسين نژاد روز جمعه بعد 
از برگزاري نماز جمعه از مصلي نماز جمعه شهرستان قرچك به سمت 
مديريت آموزش و پرورش اين شهرستان تش��ييع و در قطعه 50 گلزار 
شهداي بهشت زهرا تهران )ش��هداي مدافع حرم( به خاك سپرده شد.  
حجت االسالم حسين عبداهلل پور مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه 
شهرس��تان قرچك در ديدار با خانواده اين شهيد با بيان اينكه شهداي 
مدافع حرم رهرو شهداي صدر اسالم هستند، گفت: اين سرنوشت براي 
خانواده شهيد و براي همه افتخار بزرگي است چرا كه آنها به سمتي رفتند 

كه راه شهدا، صديقين، پيامبر)ص( و ائمه معصومين بوده است. 
  فارس: مديركل ميراث فرهنگي اس��تان فارس از صدور مجوز ايجاد 
براي 36 واحد اقامتي و ساير تأسيسات گردشگري در استان فارس طي 
9 ماهه سال جاري خبر داد.  مصيب اميري گفت: از ابتداي امسال تا پايان 
آذر ماه س��ال جاري 36 مجوز ايجاد طرح هاي گردش��گري شامل مركز 
سرگرمي- تفريحي، هتل چهارستاره، اقامتگاه سنتي، سفره خانه سنتي، 
هتل آپارتمان، مهمانپذير، هتل سنتي، زائرس��را و مجتمع گردشگري 
با حجم س��رمايه گذاري بيش از 112 ميليارد تومان با پيش بيني ميزان 

اشتغال 2045 نفر صادر شده است. 
  بوشهر: مسئول سازمان بس��يج رسانه استان بوش��هر گفت: اختتاميه 
سومين جشنواره رسانه اي ابوذر در استان بوشهر همزمان با بزرگداشت روز 
بسيج رسانه، دوشنبه 25 ديماه ساعت 19 در حسينيه عاشقان ثاراهلل برگزار 
مي شود.  عبداله نجفي افزود: 80 فعال رسانه اي به سومين جشنواره رسانه اي 
ابوذر آثار ارسال كرده اند كه از بين آثار ارسالي 270 اثر به دبيرخانه اين جشنواره 
راه پيدا كردند.  به گفته وي اين جشنواره در هفت محور شامل عمل انقالبي، 
آزاد انديشي، شناخت دشمن، مبارزه با تروريسم، مسائل صنفي خبرنگاران، 
توليد ملي و اقتصاد مقاومتي، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي و بوشهر و دو قرن 
مقاومت در قالب عكس، خبر، مصاحبه، يادداشت و گزارش برگزار شده است.

ش��رايط آب و هواي��ي و مرغوبي��ت زمين ه��اي 
كش��اورزي در اس��تان اردبيل از جمل��ه عواملي 
است كه سبب شده اين استان در زمينه توليدات 
انواع و اقسام محصوالت كشاورزي، باغي و دامي 
حرف هاي بسياري براي گفتن داشته باشد.  رئيس 
جهاد كشاورزي اردبيل دراين رابطه به »جوان« 
مي گوي��د: »هم اكن��ون 4 درص��د از محصوالت 
كشاورزي كشور در استان اردبيل توليد مي شود 
به طوري ك��ه در 12 محصول مه��م رتبه يك تا 
7 كش��وري را به خ��ود اختصاص داده اس��ت.« 
عديل سروري با اش��اره به مهم ترين محصوالت 
توليدي در اي��ن منطقه مي افزاي��د: »گندم، جو، 
سيب زميني، چغندر قند و بذر چغندر، دانه هاي 
روغني كلزا و ذرت بذري، حبوبات و عسل ازجمله 
توليدات كشاورزي اس��ت كه با باالترين كيفيت 
توليد مي شود.« وي با اشاره به توليدات برخي از 

محصوالت غذايي مهم در اس��تان ادامه مي دهد: 
»گندم با تولي��د 620 هزار تن، س��يب زميني با 
كسب رتبه دوم كشوري به ميزان 730 هزار تن، 
دانه هاي روغني 87 هزار ت��ن، حبوبات26 هزار 
تن، گوش��ت قرمز30 هزار تن، گوشت سفيد42 
هزار تن و شير نيز 265 هزار تن ازجمله مهم ترين 
محصوالت در اين اس��تان به ش��مار مي رود كه 
مي توان توليد آنها را به ميزان زي��ادی باال برد.« 
آمارهاي جهاد كشاورزي نشان مي دهد، اردبيل 
با 225 هزار هكتار اراض��ي آبي، 515 هزار هكتار 
اراضي ديم و 38 هزار هكتار اراضي باغي س��االنه 
بيش از 4/5 ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي 
را توليد مي كند.  موضوعي كه سبب شده تا رتبه 
اول توليد عدس، رتبه اول تولي��د كلزا، رتبه دوم 
توليد سيب زميني، رتبه س��وم توليد عسل، رتبه 
پنجم توليد چغندر قند، رتبه هفتم توليد حبوبات 

و رتبه هفتم توليد گندم و جو را در بين استان هاي 
كشور به خود اختصاص دهد. 

   مصرف باالي آب در كشاورزي
مصرف باالي آب در توليدات محصوالت كشاورزي 
ازجمله مشكالتي است كه سبب شده تا هزينه هاي 
توليد محصوالت كش��اورزي به ش��دت باال رود؛ 
اين درحالي اس��ت كه با وقوع خشكس��الي ها و 
كمي بارش در اكثر مناطق كش��ور اين توليدات 
دچار بحران ش��ده اس��ت.  آمارها نشان مي دهد، 
از كل مس��احت اردبي��ل 43/6 درص��د كاربري 
كش��اورزي دارد. اين در حالي است كه وضعيت 
اقليمي استان، توان كاشت فصلي، برداشت متعدد 
محصول از اراضي مستعد و همچنين نزديكي به 
بازارهاي فروش اين منطقه را به يكي از مهم ترين 
توليدكنندگان محصوالت كشاورزي كشور تبديل 
كرده است و عالوه بر آن وجود سه دشت حاصلخيز 

اردبيل، مشگين شهر و مغان سبب شده تا به عقيده 
كارشناسان جزو نمونه هاي شاخص اقليمي كشور 
محسوب ش��وند.  در اين ميان كشاورزي اردبيل 
نيز ازجمله مواردي اس��ت كه مص��رف باالي آب 
در آن به يكي از معضالت تبديل ش��ده اس��ت به 
طوري كه در ساالي اخير ميزان مصرف آب براي 
توليدات كشاورزي در اين استان از 90 درصد هم 
فراتر رفته اس��ت.  يكي از كارشناسان صنعت آب 
كش��ور در اين خصوص مي گوي��د: »درحالي كه 
كشور ايران ازجمله مناطق كم آب وگرم و خشك 
جهان است، با اين وجود مصارف آب در توليدات 
محصوالت كش��اورزي درحد بس��يار باالتري از 
استانداردهاي جهاني اس��ت.« دكتر محمدعلي 
جهان بين مي افزايد: »با وجود اينكه اس��تاندارد 
بين الملل��ي مصرف آب در تولي��دات محصوالت 
كشاورزي 70 درصد است، اما اين ميزان در ايران 
90 درصد است كه طبق برنامه ريزي هاي وزارت 
نيرو بايد هر س��اله اين مي��زان را تقريباً به نصف 
رسانده و در نهايت آن را از 96 ميليارد مترمكعب 
كنوني به 56 ميلي��ارد مترمكعب رس��اند.« وي 
ادامه مي دهد: » تحليل ها نش��ان مي دهد هفت 
استان از 32 استان كشور در رده استان هاي دچار 
آبي« طبقه بندي شده اند و 13 استان با »وضع  »كم 
بحراني آب« مواجهند، كه در اين ميان اردبيل يكي 
از استان هايي به شمار مي رود كه در گروه مناطق 
بحراني آب ق��رار دارد. اين مه��م مي طلبد تا در 
زمينه تولي��دات محصوالت كم مص��رف تالش و 

برنامه ريزي شود.«
   كشت گلخانه اي مشكل گشای كم آبي 

كم ش��دن بارش ها و كاهش آب هاي س��فره هاي 
زيرزمين��ي از جمله مواردي بود كه كارشناس��ان 
كشاورزي را بر آن داشت تا از كشاورزان بخواهند 
ب��راي گ��ذر از مش��كالت كم آبي ب��ا به كارگيري 
سيستم هاي نوين آبياري و استفاده از گلخانه ضمن 
كاهش مصرف آب توليدات خود را به ميزان قابل 
توجهي افزايش دهند؛ موضوعي كه با اجرايي شدن 
آن در كشاورزي اردبيل تا حد بسيار زيادي موجب 
افزايش توليد و كاهش مصرف آب كشاورزي در اين 
استان شد.  مدير آب و خاك و امور مهندسي سازمان 
جهاد كشاورزي اردبيل دراين خصوص به »جوان« 
مي گويد: »از آنجا كه كاه��ش بارندگي ها در چند 
سال اخيرسبب كاهش آب هاي زيرزميني دراين 
استان ش��د و عماًل تأثير منفي بر ميزان توليدات 
گذاشت، لذا از سه سال قبل اس��تفاده از گلخانه و 
سيستم هاي نوين آبياري در دستوركار كارشناسان 
جهاد كشاورزي قرار گرفت.« رحيم فرد با اشاره به 
اينكه در سه سال اخير ميزان گلخانه هاي استان از 
39 هكتار به 60 هكتار ارتقا يافته است، مي افزايد: 
»همچنين طي اي��ن مدت از220 ه��زار هكتار از 
اراضي كش��اورزي اس��تان اردبيل 70 هزار هكتار 
به سيستم آبياري مدرن مجهز ش��ده اند و در 60 
هزار هكتار نيز كار عملياتي در حال انجام است.« 
به گفته وي، طبق سياس��ت هاي جهاد كشاورزي 
براي اراضي خرد زير 10 هكتار 7 ميليون تومان به 
ازاي هر هكتار تسهيالت بالعوض پرداخت مي شود 
و براي متقاضيان گروهي و تعاوني باالي 10 هكتار 
85 درصد منابع بالعوض و مابق��ي نيز به صورت 

تسهيالت ارزان قيمت قابل پرداخت خواهد شد.
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 تحول در كشاورزي اردبيل 
با رونق كشت گلخانه اي و آبياري نوین

 سطح گلخانه هاي استان اردبيل از 39 هكتار به 60 هكتار رسيده
 و 70 هزار هكتار نيز به سيستم آبياري مدرن مجهز شده است 

گردشگري عشاير، ظرفيتي نوظهور براي احياي اقتصاد استان ها
 توجه به زيرساخت هاي گردشگري مناطق عشايرنشين چهارمحال و بختياري، اصفهان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي

مي تواند خارجي ها را به سمت ساده زيستي ايراني و ورود ارز به كشور بكشد

 گره كور معيشت صيادان گلستاني 
با ذخایر روبه انقراض دریا 

طي سال هاي اخير همزمان با آغاز فصل صيد در درياي خزر و استان هاي 
شمالي از جمله گلستان، افزايش بي رويه صيد به عنوان عامل اصلي 
كاهش ذخاير آبزيان دريايي خزر مطرح شده است. وضعيتي كه غالبًا 
انگشت اشاره را به س�مت فعاليت بي حد و حساب صيادان محلي و 
ساحل نشينان نشانه مي رود و ممانعت از فعاليت صيادان غير مجاز 
و ايجاد محدوديت براي صيادان محلي مج�از را ناگزير مي كند! اين 
در شرايطي است كه بسياري از ساحل نشينان خزر از جمله ساكنان 
مناطق كردكوي، گميشان و بندر تركمن جز دريا راه ديگري براي امرار 
معاش ندارند و مدت هاست منتظر تحقق وعده هاي مسئوالن مبني بر 
ايجاد منابع درآمدي جايگزين از جمله پرورش ماهي در قفس مانده اند!

    
طي روزهاي گذش��ته با انتش��ار آمار و ارقام جديد از ميزان صيد انواع 
آبزيان در گلس��تان، باري ديگر از بين رفتن نسل بسياري از ماهيان و 
كاهش شديد ذخاير آبزيان خزر به عنوان تهديدي براي صنعت صيادي 
در استان گلس��تان و محيط زيس��ت اين منطقه مطرح شد. موضوعي 
كه اگرچه هر س��ال همزمان با آغاز دوره هاي صيد مطرح مي شود اما 
گويا امسال وضعيت بحراني را رقم زده اس��ت. از اين رو بحث ممانعت 
از فعاليت بي رويه صيادان بومي اين منطقه از س��رگرفته ش��ده است. 
اين در شرايطي است كه اقتصاد معيش��تي بسياري از ساكنان نواحي 
ساحلي خزر با منابع آبي دريايي گره خورده است و براي ارتزاق و تأمين 
معاش منبع جايگزيني ندارند! اينجاست كه مي توان گفت صرف ايجاد 
محدوديت براي صيادان ش��ايد بتواند از كاهش بي رويه ذخاير آبزيان 
خزر جلوگيري كند اما مي تواند افزايش بيكاري و مشكالت معيشتي 
بوميان را شدت بخشد. موضوعي كه طي روزهاي اخير نماينده مردم 
كردكوي در مجلس نيز به آن اذعان كرده اس��ت. رامين نورقلي پور در 
اين خصوص با تأييد اينكه نسل بسياري از ماهيان در معرض خطر است 
رفع اين مشكل را در گرو ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي ساكنان 
كردكوي و بندر تركمن دانست. وي افزود: ما مخالف صيدهاي بي رويه 
صيادان در اين حوزه انتخابيه هستيم اما از طرفي ديگر زماني كه شغل 
جايگزين براي صيادان در نظرگرفته نشود نمي توان صيد را از سواحل 
دريايي متوقف كرد.   بنابه گفته نورقلي پور دولت برنامه اي را در پيش 
گرفته كه تنها صيادان مجاز بتوانند به صي��د بپردازند و اين در حالي 
است كه تعداد صيادان ساكن در نواحي ساحلي خزر از جمله كردكوي 
و بندرتركمن كه به صورت غير رسمي وارد دريا مي شوند، بسيار زياد 

است چرا كه منبع درآمد ديگري ندارند!
   راهكاري كه در قفس محصور ماند!

پس از بحراني ش��دن وضعيت ذخاي��ر درياي خ��زر و در پي  آن تالش 
مسئوالن براي مقابله با صيد بي رويه و اعمال محدوديت هاي صيادي، 
بحث پرورش ماهي در قفس در بندرتركمن، كردكوي و گميشان نيز 
به عنوان منبع درآمد جايگزين صيد براي س��اكنان اين مناطق و يكي 
از طرح هاي تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح شد.   طرحي كه بنابه گفته 
مديركل شيالت استان گلستان، به عنوان طرح ملي اقتصاد مقاومتي 
در ش��يالت گلس��تان، با هدف كمي 8 هزار تن تولي��د در افق 1404، 
مطرح شده و اقدامات اوليه آن از جمله اعطاي مجوز به سرمايه گذاران 
و داوطلبان صورت گرفته است.  طبق اظهارات سيدجواد قدس علوي 
از زمان اعالم اين طرح برخي افراد بوم��ي براي پرورش ماهي در قفس 
مجوز دريافت كرده اند ام��ا تا به امروز فعاليتي براي راه اندازي كس��ب 
و كار جديدش��ان انجام نداده اند، در صورت تعلل بيش��تر با هماهنگي 
سازمان نظام مهندسي نسبت به ابطال پروانه تأسيس اقدام خواهد شد! 
وضعيتي كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس آن را معلول عدم 
توان اقتصادي صيادان و ساحل نشينان اين منطقه عنوان كرده است. 
نورقلي پور در اين خصوص گفت: صيادان توان اقتصادي براي ورود به 
پرورش ماهي در قفس را ندارند بنابر اين بهترين راهكار براي جلوگيري از 
صيدهاي بي رويه اين است كه دولت تسهيالت الزم را براي ورود صيادان 
براي توليد ماهي در قفس مهيا كند. از اين رو انتظار مي رود مس��ئوالن 
مربوطه به جاي تمركز بر افزايش موانع صيد در نواحي ساحلي گلستان 
به هموار كردن مسير توليد ماهي در قفس توجه بيش تري نشان دهند. 

 دریاچه اروميه اگر براي مردم آب ندارد
 براي خيلي ها نان دارد!

كافيست حال و روز درياچه اروميه را طي چند س�ال اخير مرور كنيم. 
گزارش هاي تراز سطح آب و ميزان امالح و آمار و ارقام مربوط به بودجه و 
اعتباراتي كه براي احياي آن تخصيص يافته. تمام آنچه كه بين پول داريم 
و پول نداريم ها گم شد و معلوم نشد اين درياچه از چه چيز و چه كساني 
ضربه مي خورد. طي اين م�دت هر وقت اعتب�اري تخصيص مي يافت، 
مديران از احياي درياچه در كم ترين زمان حرف مي زدند و هنگامي  كه 
بدون كم ترين اقدام عملي، كفگير به ته ديگ مي خورد، كاسه چه  كنم 
چه كنم به دست مي گرفتند و فارغ از اينكه كسي آنها را بازخواست كند 
كه پول ها چه شد، روز از نو روزي از نو! همين چند روز پيش بود كه دوباره 
مع�اون اول رئيس جمهور در حالي در رابطه با اهمي�ت توجه به درياچه 
اروميه و پيشگيري از بروز بحران در ش�مال غرب كشور سخن گفت و 
به نبود محدوديت ب�راي دولت در تأمين اعتباره�اي الزم براي احياي 
اين درياچه سخن گفت كه مسئوالن ستاد احيا اميدهايشان را براي به 
نتيجه رسيدن طرح ها از دست داده اند و انتقادهاي شديدي را داشته اند. 

    
درست از زماني  كه مشاور معاون اول رئيس جمهور در امور آب، كشاورزي 
و محيط زيست و دبير ستاد احياي درياچه اروميه هنوز بر مسند رياست 
سازمان محيط زيست ننشسته بود يك روز خبري در رابطه با بودجه و 
احيا و بازگشت زندگي به درياچه اروميه به گوش مي رسيد و روز ديگر 
خشكيدن درياچه و طوفان نمك و از بين رفتن استان هاي غربي كشور.  
هر چه بود اعتبارات زيادي براي احياي درياچه در نظر گرفته مي شد، 
اما غافل از يك خبر خوش در اين رابطه.  مثل همين االن كه معاون اول 
رئيس جمهور از نبود محدوديت براي دولت در تأمين اعتبارهاي الزم 
براي احياي درياچه اروميه حرف مي زند اما نه از برنامه اي مدون حرفي به 

ميان مي آيد نه زماني مشخص براي بازگشت زندگي به درياچه. 
   آمارهاي منفي در طول احيا

آمارهايي كه وضعيت تراز، حجم و مساحت آبي اين روزهاي درياچه اروميه 
را به نمايش مي گذارند، به هيچ عنوان اميدوار كننده نيستند و مقايسه اين 
آمارها با آمارهاي زمان مشابه در سال 1392 نيز از كاهش قابل توجه منابع 
آبي اين درياچه حكايت دارد.  كاهش محسوس منابع آبي درياچه اروميه 
در سال جاري در حالي رخ داده كه اين درياچه در س��ال آبي 93- 94 و با 
افزايش بارندگي هاي منطقه و نيز اقداماتي كه ستاد احيا درياچه در دست 
اقدام داشت، روند رو به افزايشي را در پيش گرفت و اميدهاي براي احياي 
اكولوژيك آن زنده شد. با اين حال از سال آبي گذشته تاكنون نه تنها روند 
رو به افزايش درياچه از بين رفته، بلكه روند كاهشي شديدي در آن ايجاد 
شده كه انتقادهاي فراواني را متوجه مسئوالن ستاد احيا درياچه و نيز دولت 
كرده است.  اما واقعيت اين است كه اگر درياچه احيا نشود خطرات جبران 
ناپذيري براي محيط زيست و طبيعت خواهد داشت و از همه مهمتر زندگي 
افراد زيادي را در مناطق مختلف تحت الش��عاع قرار مي دهد. به طوري  كه 
كارشناسان معتقدند بيش از 5 ميليون شهروند ايراني تحت فشار ريزگردهاي 

ناشي از خشك شدن درياچه بايد محل زندگي خود را ترك كنند. 
   درياچه و داريم نداريم ها

هر چند با آغاز به كار دولت يازدهم، ستاد احياي درياچه اروميه هم تشكيل 
شد اما با گذشت زمان و صحبت هاي مسئوالن ارشد ستاد احياي درياچه 
اروميه نشان داد هنوز اشكاالت عديده اي در فرآيند احيا وجود دارد.  چند 
روز پيش بود كه معاون اول رئيس جمهور در نشستي با مجمع نمايندگان 
استان آذربايجان ش��رقي گريزي هم به درياچه اروميه و حال وخيم آن 
زد و گفت: »اگر مسائل اين درياچه جدي شود، آثار مخرب آن مي تواند 
گريبانگير همه مناطق شمال غرب كشور و حتي مناطق مركزي شود از 
اين رو بايد با همه توان به دنبال حل و فصل مسائل درياچه اروميه باشيم و 
دولت نيز محدوديتي براي تأمين اعتبار در اين زمينه ندارد.« البته معلوم 
نيست چرا اسحاق جهانگيري گفته »اگر مسائل اين درياچه جدي شود«! 
چون حال درياچه آنقدر وخيم هس��ت و منابع آبي به حد وحش��تناكي 
كاهش يافته كه تقريباً اميدي به بهبود آن در كوتاه مدت نباشد.  از طرف 
ديگر معاون اول رئيس جمهور ادعا كرده دولت هيچ محدوديتي در زمينه 
پرداخت اعتبارات براي احي��اي درياچه ندارد ولي وقتي به صحبت هاي 
معاون زيست انساني سازمان محيط زيست كه دو ماه پيش عنوان كرده 
بود، دچار سردرگمي مي شويم.  جايي كه مسعود تجريشي كه عضو ستاد 
احياي درياچه اروميه هم هست گفته بود: »قرار بر اين بود كه ساالنه 2 هزار 
ميليارد به ستاد كمك مالي شود. در س��ال گذشته، يعني سال 95 تنها 
800 ميليارد ابالغ شد كه از اين مبلغ، تنها 300 ميليارد پرداخت شد. اين 
در حالي است كه در سال جديد نيز از 2 هزار ميليارد مصوب، تنها 200 
ميليارد، آن هم در فصل سرد سال ابالغ شده كه بايد اين نكته را اضافه كنم 
كه اين مبلغ نيز بدهي سال قبل دولت به ستاد است؛ اين يعني براي سال 
96 دولت هيچ اعتباري براي احياي درياچه اختصاص نداده است.« حاال 
درياچه بين پول داريم، پول نداريم ها مانده و نفس هاي آخرش را مي كشد 

و مردم نمي دانند قسم حضرت ابوالفضل را باور كنند يا دم خروس را.

 ایجاد 3 شهرك صنعتي 
با هدف اشتغالزایي در استان البرز    

مديرعامل شهرك هاي صنعتي استان     البرز 
البرز از ايجاد سه شهرك صنعتي جديد 

با هدف اشتغالزايي در سطح استان خبرداد. 
جهانگير مرادي با اشاره به تراكم جمعيت در البرز، گفت: سرريز واحد هاي 
صنعتي بزرگ كشور در اس��تان البرز قرار دارد.  وي با بيان اينكه شركت 
داروسازي سيناژن به كشورهايي همچون امريكا دارو صادر مي كند، تصريح 
كرد: حدود 100 شركت  موفق كشور در استان البرز قرار دارد.  مديرعامل 
شهرك هاي صنعتي استان البرز، سهم ايجاد اشتغال در بخش صنعت استان 
را 47 درصد برشمرد و خاطرنشان كرد: حوزه هاي مختلفي در سطح استان 
البرز اشتغالزايي كرده اند كه در اين ميان حوزه كشاورزي كم ترين سهم را به 
خود اختصاص داده است.  شاهمرادي تأكيد كرد: با هدف تقويت رونق بازار 
فعاليت هاي مستمر و  متنوعي انجام شده است كه در اين ميان مي توان به 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي صنايع كوچك اشاره كرد.  وي با اشاره به 
اينكه سه شهرك صنعتي مستقر در البرز دولتي است، يادآور شد: با توجه به 
اينكه البرز جزو استان هاي مهاجرپذير است ساخت و راه اندازي سه شهرك 
صنعتي در اين استان انجام خواهد شد.  مديرعامل شهرك هاي صنعتي 
استان البرز با اشاره به اينكه شروع فعاليت شهرك صنعتي بهارستان حدود 
6 هزار شغل را ايجاد مي كند، خاطرنشان كرد: مي توانيم با ايجاد تغييراتي 

در صنعت براي استان البرز بيش از 10 هزار شغل ايجاد كنيم. 

فراواني منابع آبي از جمله داليلي بود كه تا چند دهه قبل انواع كشت هاي 
غرقابي در بيشتر مناطق كشور خصوصاً استان هايي كه از لحاظ بارندگي ها 
دچار مشكل نبودند انجام مي شد، اما وقوع خشكسالي ها و كاهش شديد 
بارندگي ها در سال هاي اخير سبب شد تا كارشناسان كشاورزي استفاده از 
روش هاي نوين از جمله استفاده از فناوري آبياري قطره اي و استفاده از روش 
كاشت گلخانه اي را پيشنهاد دهند؛ موضوعي كه با به كارگيري آنها عالوه 

بركاهش قابل توجه ميزان مصرف آب، هزينه ها نيزكاهش يافته و بازده توليد 
هم باال مي رود. در اين ميان مي توان از اردبيل به عنوان پيشرو در اين زمينه 
نام برد.  موضوعي كه به گفته مدير آب و خاك و امورمهندسي سازمان جهاد 
كشاورزي استان اردبيل سبب شد تا طي سه سال گذشته ميزان گلخانه هاي 
اس�تان اردبيل از 39 هكتار به 60 هكتار ارتقا يافته و ضمن باالرفتن توليد 
زمينه صادرات محصوالت توليدي به روسيه را براي نخستين بار فراهم كند. 

محمدرضا هاديلومريم احمدي

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 توس�عه اقتص�ادي، اجتماع�ي و تأمي�ن 
امني�ت از ويژگي ه�اي همجواري دو كش�ور 
ايران و پاكس�تان اس�ت ك�ه باي�د از ظرفيت 
مرز براي تحق�ق اين اه�داف اس�تفاده كرد. 
استاندار سيستان و بلوچس��تان با تأكيد بر اينكه 

تقويت روابط با كشورهاي همسايه از اولويت هاي 
سيستان و بلوچستان است، افزود: در تالش هستيم 
با برقراري خطوط پروازي بين ش��هرهاي استان و 
پاكس��تان و افزايش مراودات سياسي، فرهنگي و 
اقتصادي، اين روابط را توسعه دهيم.   سيد دانيال 

محبي گفت: مش��تركات فراوان ديني، فرهنگي 
و اجتماعي ميان ايران و پاكس��تان ب��ه عنوان دو 
كش��ور دوس��ت و برادر وجود دارد كه بايد از اين 
ظرفيت ها براي پيشبرد اهداف استفاده كرد.  محبي 
با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران براي مبارزه 

با تروريسم و باندهاي شرارت و قاچاق مواد مخدر 
اقدامات زيادي در مرز انجام داده و شهداي زيادي 
را در اين راه تقديم كرده است بر تبادل اطالعات و 
پايبندي به مقررات بين المللي براي ايجاد امنيت 

پايدار در مرز و منطقه تأكيد كرد. 

تقويت ارتباط با كشورهاي همسايه يكي از برنامه هاي اصلي سيستان وبلوچستان
 سيستان و بلوچستان

88498441سرويس  شهرستان

 200 نمونه خون بند ناف 
در چهارمحال و بختياري ذخيره شد 

تاكنون بيش از 200 نمونه خون بند ناف در     چهارمحال و بختياري
سطح استان جمع آوري و به تهران ارسال 
شده است كه پس از طي آزمايش�ات مختلف اين نمونه ها فريز شده اند. 
فاطمه روستايي مسئول نمايندگي بانك سلول هاي بنيادي خون بند ناف 
جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري با اعالم خبر فوق گفت: 
مركز سلول هاي بنيادي خون بند ناف رويان واحد جهاد دانشگاهي در 
سال 93 مجوز فعاليت را اخذ كرد و در فروردين 94 نخستين نمونه گيري 
از خون بند ناف در استان صورت گرفت.  وي افزود: تاكنون بيش از 200 
نمونه خون بند ناف در سطح اس��تان جمع آوري و به تهران ارسال شده 
است كه پس از طي آزمايشات مختلف اين نمونه ها فريز شده اند.  روستايي 
با اشاره به اينكه اكنون در سه شهرستان شهركرد، فارسان و بروجن مراكز 
نمونه گيري از خون بند ناف فعال هس��تند، تصريح كرد: در حال حاضر 
دفتر نمايندگي بانك خون بند ناف رويان در سطح استان در بيمارستان 
هاجر شهركرد مستقر است و در اين دفتر مشاوره هاي اوليه عقد قرارداد، 
هماهنگي  براي اجراي نمونه گيري، ارسال نمونه به تهران انجام مي شود.  
مسئول نمايندگي بانك سلول هاي بنيادي خون بند ناف جهاد دانشگاهي 
استان بيان كرد: ماماي مركز رويان جهاد دانشگاهي هنگام زايمان در اتاق 
عمل حاضر مي شود و اقدامات الزم را انجام مي دهد.  روستايي خاطرنشان 
كرد: خانم هاي باردار مي توانند در هفته سي و شش��م ب��ارداري به دفتر 
نمايندگي بانك خون بند ناف رويان مراجعه كرده يا تماس تلفني بگيرند 

و از مشاوره هاي اوليه به صورت رايگان استفاده كنند.


