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ميترا شهبازي
   گزارش2

همدان با افتتاح و 
كلنگ زن�ي 840 
پروژه ورزشي و تجهيز 66 روستا از 100روستاي 
هدف به خانه ورزش و همزمان�ی آن با رويداد 
همدان 2018، اين اس�تان را تبديل به كانديد 
نخست قطب ورزش كشور كرده است. اتفاقي 
كه مي تواند در كنار فراهم بودن زيرساخت ها 
فرصتي براي جذب توريست ورزشي هم باشد و 
در صورت اقدام به موقع مسئوالن محركي براي 
تس�ريع حركت چرخ اقتصاد استان محسوب 
شود. در حال حاضر به گفته متوليان بيش از يك 
چهارم جمعيت همدان به صورت مداوم فعاليت 
ورزش�ي حرفه اي دارند و س�رانه ورزشي اين 
استان در سال جاري به 71 متر مربع يعني بيش 
از ميانگي�ن كش�وري افزاي�ش يافته اس�ت. 

    
طي اجراي برنامه ششم توسعه بيش از 840 پروژه 
ورزش��ي در اس��تان همدان افتتاح و كلنگ زني 
شده است. عالوه بر اين قرار اس��ت 100 روستا 
نيز به خانه ورزش مجهز ش��وند كه از اين تعداد 
تاكنون 66 روستا تجهيز ش��ده اند. اين اتفاق كه 
در سال جاري رخ داده است، سرانه ورزش همدان 
را از 62 س��انتي متر به 71 س��انتي متر رس��انده 
است. اين نيز درحالي است كه ميانگين كشوري 
اكنون تنها 70 سانتي متر مربع است و هنوز تمام 
پروژه ها و اهداف ورزشي در همدان تكميل نشده، 
اين استان از ميانگين كشوري هم پيشي گرفته 
اس��ت. در اين راس��تا حميدرضا حاجي بابايي، 
نماينده مردم همدان در مجلس معتقد است كه 
زيرساخت  هاي فراهم ش��ده در همدان مي تواند 

فرصتي طاليي براي تبديل اين اس��تان به قطب 
ورزش كشور باشد. در اين باره سعيد شاهرخي، 
معاون سياس��ي امنيتي اس��تاندار همدان هم با 
تأييد مطالب فوق مي گويد: »امسال840 پروژه در 
استان همدان با اعتباري بالغ بر هزار ميليارد تومان 
و با كمك بخش خصوصي افتتاح و كلنگ زني شده 
است.«  بنابراين با توجه به اينكه امسال همدان 
به عنوان پايتخت گردشگري آسيا در سال 2018 
انتخاب شده است، زيرساخت هاي تكميل ورزشي 
همدان مي تواند فرصتي مناسب براي شكل گيري 

توريسم ورزشي در اين استان باشد. 
  توريست ورزشي فرصتي طاليي

عالوه ب��ر زيرس��اخت هايي كه طي اين  س��ال ها 
به خصوص با اجراي برنامه شش��م توس��عه براي 

استان همدان فراهم شده است، برخورداري از آب و 
هواي مناسب و چهار فصل بودن اين استان، ظرفيت 
ورزش هاي زمستاني  را هم براي همدان ايجاد كرده 
است. به طوري كه پيست اسكي تاريك دره همدان 
با بارش برف هاي زمستانه مي تواند هر ساله ميزبان 
بيش از 2 هزار ورزشكار باشد. عالوه بر اين بيش از 
يك چهارم همداني ها هم به گفته مديركل ورزش 
و جوانان اين اس��تان به صورت حرف��ه اي انواعي 
از ورزش ها را دنبال مي كنند. رس��ول منعم ادامه 
مي دهد: »اكنون 26 درصد جمعيت استان فعاليت 
مستمر ورزشي دارند و فعاليت همداني ها در ورزش 
براساس آمار موجود نسبت به سال گذشته 3 درصد 
افزايش يافته است.« حاال با اين شرايط و همزماني 
رويداد گردشگري همدان 2018 و سبقت گرفتن 

سرانه ورزشي همدان از ميانگين سرانه كشوري، به 
گفته كارشناسان مي توان از اين فرصت با تركيب دو 
حوزه، گردشگري و ورزش توريست ورزشي را ايجاد 
كرد و ظرفيت ها و زيرساخت هاي گردشگري استان 
را به مردم دنيا معرفي كرد و توريست هاي خارجي را 

به سمت ايران جذب كرد. 
  ورزش به كمك اقتصاد مي آيد

فرصتي كه عالوه بر ش��كوفايي صنعت ورزشي 
استان، مي تواند محركي براي به حركت درآوردن 
چرخ اقتصاد و گردشگري باشد كه سود آن عايد 
تمام كشور ش��ود. البته نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس شوراي اسالمي معتقد است 
كه بايد مكان هاي ورزشي استان گسترش يابد و 
اگر قرار باشد توريست ورزشي ايجاد و بازي هاي 
آس��يايي در اس��تان برگزار ش��ود بايد توانايي 
برگزاري آنها هم را داشته باشيم.  حاجي بابايي 
ادامه مي دهد: »تبدي��ل همدان به قطب ورزش 
كش��ور مي تواند اولين گام در اين راس��تا باشد 
و با توجه به ظرفيت هاي موج��ود نقش مهمي 
را براي جذب توريست ورزش��ي ايفا مي كند.« 
اتفاقي كه مي تواند توريست ها را به سمت ايران 
بكشاند و عالوه بر برخورداري از ظرفيت مناسب 
صنعت گردش��گري كه رئيس س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، درباره آن 
 مي گويد: »آمارها نشان مي دهد كه يك ميليارد 
و 400 ميليون گردش��گر در دنيا وجود دارد كه 
به  ازاي متوسط هر گردشگر يك هزار و 500 دالر 
درآمدزايي در نظر گرفته مي ش��ود.« مي توان از 
ظرفيت هاي باالي ورزشي هم بهره برد و اقتصاد 
مقاومتي، اشتغال و توليد را به كمك اين دو حوزه 

در همدان محقق ساخت. 

  خراسان جنوبي: معاون استاندار و فرماندار طبس گفت: در حال حاضر 
امكانات و تجهيزات درماني اين شهرستان در خور شأن مردم منطقه، استان و 
حتي كشور نيست. مهدي طاليي مقدم اظهار كرد: با بيان اينكه طبس چهار 
راه مواصالتي مركز كشور است، گفت: اين شهرستان 6 ميليون گردشگر و 
مسافر دارد كه به همين خاطر بايد به طور ويژه به اين شهرستان نگاه كرد. 
وي از كمبود امكانات در اورژانس و بيمارستان طبس خبر داد و اظهار كرد: 
كمبود تخت بيمارستاني نيز در طبس بسيار ملموس است كه در اين راستا 

بايد مجوز بيمارستان 200 تخت خوابي طبس هرچه زودتر اخذ شود. 
  لرس�تان: معاون اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان گفت: در 
لرس��تان چند گونه از خفاش ها وجود دارند كه برخي از آنها در معرض 
خطر و ليست قرمز IUCN قرار دارند. نبي اهلل قائدرحمتي اظهار كرد: 
موفق ترين راسته هاي پستانداران خفاش ها هستند كه در غارها زندگي 
مي كنند. اين گروه به خاطر داش��تن قدرت پرواز و پژواك مكان يابي در 
ميان ساير پستانداران منحصر به فرد بوده و از تنوع گسترده اي برخوردار 
هستند. وي با اشاره به شناسايي حدود يك هزار و 116 گونه خفاش در 

جهان، گفت: در ايران نيز نزديك به 46 گونه شناسايي شده است. 
  زنجان: مدير روابط عمومي صدا و سيماي مركز زنجان، از پوشش 93 
درصدي سامانه ديجيتال در استان خبر داد. سيدرضا موسوي با بيان اينكه با 
حضور معاون امور استان ها و قائم مقام معاونت توسعه و فناوري رسانه ملي، 
100 طرح توليدي، عمراني و فني صدا و سيماي مركز زنجان به بهره برداري 
رسيد، گفت: براي اجراي 68 طرح فني و عمراني 65 ميليارد ريال از محل 
اعتبارات سازمان و تملك دارايي هزينه شده است. وي تصريح كرد: اين 
طرح ها ش��امل راه اندازي 44 پروژه در حوزه فرستنده تلويزيوني و اف ام، 
راه اندازي سامانه ديجيتال در 34 ايستگاه، 12 پروژه ارتباطات ماهواره اي و 

زميني و 12 طرح درحوزه پشتيباني صدا و تصوير و فني اطالعات است.

در پي شيوع بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در 
استان هاي مختلف طي ماه هاي اخير انجام اقداماتي 
به منظور پايش مرغداري هاي صنعتي و غير صنعتي 
و معدوم س��ازي ميليون ها عدد م��رغ تخم گذار در 
استان هاي مختلف در دستور كار قرار گرفت. راهكاري 
كه اگرچه توانست مانع از شيوع اين بيماري در سراسر 
كشور و ابتالي هموطنان مان به اين بيماري شود اما 

صنعت مرغ و تخم مرغ كشور را به چالش كشاند. 
  تنها راهكار موجود، بحران زا شد! 

با آغاز موج جديد بيم��اري در فصل پاييز به منظور 
جلوگيري از ش��يوع بيماري و ممانع��ت از تلفات 
انس��اني حدود 24 ميليون و 200 هزار قطعه مرغ 
معادل 82 درصد از مرغ هاي تخم گذار كشور معدوم 
ش��د و بحراني از جنس كمبود تخم مرغ بازار را فرا 
گرفت. ضمن اينكه به دليل نوس��انات قيمت ارز و 
همچنين درگيري كشورهاي همسايه با اين بيماري 
واردات اين كاال نيز متوقف شد و افزايش بي سابقه 
نرخ تخم مرغ توازن بازار را ب��ه هم زد.  وضعيتي كه 
برخي كارشناسان و مسئوالن كشور آن را محتمل 

مي دانستند و با اين حال معتقد بودند براي مقابله با 
اين بيماري چاره اي جز معدوم سازي وجود ندارد! اين 
در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان معتقدند 
بي توجهي بر پايش روستايي و آگاه سازي روستاييان 
و همچنين عدم تأمين مالي و جبران خسارت اين 
قشر سبب شيوع بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان 
در برخي استان ها از جمله گيالن، مازندران و گلستان 
و همچنين استان هاي ش��مال غربي مانند اردبيل، 
آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي شده است و انجام 
اقدامات پيشگيرانه مي توانست مانع از معدوم سازي 
درصد قابل توجهي از مرغ ه��اي تخم گذار و تبعات 
اجتماعي و اقتصادي حاصل از آن شود! مواردي كه 
مي طلبد مورد توجه ويژه مس��ئوالن استان ها قرار 
گيرد.  دبيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار ايران 
با تأييد اين موضوع مي گويد: يكي از مهم ترين داليل 
گسترش بيماري طي ماه هاي اخير عدم تخليه شعاع 
كانون آلوده و بي توجهي به پايش روس��تايي بوده 
است. ضمن اينكه در دو سال گذشته خسارت واقعي 
مرغداران به آنان پرداخت نش��ده بنابر اين بسياري 

از توليدكنندگان در گ��زارش بيماري پنهان كاري 
كردند؛ بيماري گسترش پيدا كرد و بعد خبر دادند. 
سيدفرزاد طالكش مي افزايد: بايد در روستاها پايش 
انجام مي گرفت، اگر تلفاتي در مرغ بومي مشاهده 
مي شد، بالفاصله اطراف آن را خالي مي كردند، ولي 
اين كارها احتياج به پول دارد و سازمان دامپزشكي به 

دليل بی پولی اين كارها را رها مي كند!
بنابه گفته اين مس��ئول س��ال هاي گذشته وقتي 
واحدي معدوم مي شد براي جلوگيري از گسترش 
بيماري، تمام واحدهاي مرغداري واقع تا شعاع سه 
كيلومتري آن واحد نيز معدوم مي شدند، اما امسال 
به دليل كمبود اعتبارات اين كار انجام نشد! در حالي 
كه با تأمين منابع مالي كافي و توجه ويژه مسئوالن 
دولت عالوه بر مقابله با بيماري، حفظ تعادل بازار 
امكانپذير مي شد! ضمن اينكه وزارت بهداشت نيز 
بايد براي ارائه آموزش به روس��تاييان استان هاي 
شمالي به عنوان كانون اين بيماري وارد عمل شود!
   ويروس جديد به راهكار جديد نياز دارد!

به رغم افزايش س��ريع تعداد كانون ه��اي آلوده به 

بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرن��دگان از 20 مورد 
به 170 كانون در كشور در سال جاري اقدامات قابل 
توجهي براي مقابله با اين بحران صورت گرفته است. 
با اين حال اخبار جديد از ورود سويه جديد بيماري 
 )H5N6( آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان ب��ا عنوان
حكايت مي كند. بيماري جديدي كه به راحتي قابل 
انتقال به انسان است و مي تواند تهديد جدي براي 
هموطنان در اس��تان هاي مختلف محسوب شود.  
گويا اين س��ويه جديد حدود 12 سال قبل در دنيا 
شناسايي شده و تاكنون دركشورهاي چين، روسيه و 
برخي كشورهاي آسياي شرقي تلفات انساني داشته 
و امسال براي اولين بار وارد ايران شده است. ويروسي 
كه مستقيماً جان افرادي را كه با طيور زنده سر وكار 
دارند مورد تهديد جدي قرار داده اس��ت. از اين رو 
انجام اقدامات اساس��ي تر براي دادن آموزش هاي 
الزم به روستاييان و مرغداران و حمايت همه جانبه 
اين قشر در مقابله با اين بيماري كشنده ضرورت 
يافته است. دبيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار 
ايران در اين خصوص مي گويد: افرادي كه با طيور 
زنده و تلف شده س��ر وكار دارند، بايد مراقبت هاي 
ويژه به عم��ل آورند؛ ضمن اينكه س��د اول در اين 
زمينه استان هاي شمالي مانند گيالن، مازندران و 
گلستان و اس��تان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و 
آذربايجان غربي هستند.  طالكش با بيان اينكه در 
جلسات خصوصي و مصاحبه با رسانه هاي جمعي 
اعالم كرده بودي��م احتمال ورود س��ويه جديدي 
از اين بيماري به كشور زياد اس��ت، مي افزايد: اين 
ويروس ابتدا از طريق پرندگان مهاجر وارد كش��ور 
مي شود سپس در جمعيت مرغ بومي شيوع مي يابد 
تا بتواند با شرايط كشور ما سازگار، تكثير و تعداد آن 
زياد شود؛ بعد از آن واحدهاي مرغ صنعتي را درگير 
مي كند.  وي ادامه مي دهد: اگر قرار است ما تلفاتي 
مش��اهده كنيم بايد اين تلفات را ابتدا در جمعيت 
مرغ بومي ببينيم؛ اي��ن اتفاق نيز ابتدا در جمعيت 
مرغ بومي استان هاي شمالي مانند استان گيالن 
كه بيماري نخست در آنجا گزارش شده، مشاهده 
مي شود، بعد س��اير استان ها و س��پس واحدهاي 
صنعتي مرغ تخم گذار. گويا هنوز گزارشي از آلودگي 
به اين ويروس در جمعيت مرغ بومي ساير شهرها 
دريافت نشده است. با اين وجود از آنجا كه خروج 
پرندگان حامل ويروس، قبل از تلف شدن مي تواند 
اين بيماري را به سرعت به منطقه ديگري منتقل 
كند انجام اقدامات پيشگيرانه با ارائه آموزش هاي 
الزم به افراد بومي ضرورت دارد و نمي توان اين بار به 

معدوم سازي اكتفا كرد!
دبيركل كانون سراس��ري مرغ تخم گذار ايران در 
اين خصوص نيز مي گويد: اگر روند كنترل به شكل 
فعلي ادامه يابد، احتمال شيوع گسترده ويروس 
جديد وجود دارد و حتي ممكن است شاهد شيوع 

آن در جمعيت انساني باشيم! 
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معدومسازيپرندگانمبتالبهآنفلوانزامؤثرامابحرانزا!
 در حالیکه گزارش ها حکایت از توقف شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دارد

 اما بی توجهی به پایش روستاها موجب جوالن ویروس جدید در استان های شمالی و غربی شده است

همدان یك گام تا تبدیل شدن به قطب ورزش كشور
 افتتاح و كلنگ زني 840 پروژه ورزشي در همدان به كمك بخش خصوصي و با اعتباري بالغ بر هزار میلیارد تومان فرصت مناسبي است 

براي جذب توریست ورزشي در این استان

گامبزرگنوشهر
برايتبديلشدنبهقطباركيدهايران

 شرایط مناسب آب و هوایي در كنار خاك حاصلخیز ازجمله عواملي 
است كه موجب شده تا شهرستان نوشهر در استان مازندران بتواند 
حرف هاي بسیاري در این زمینه داشته باشد.  سال گذشته بود كه 
این شهرستان توانست 247 تن انواع محصوالت گیاهي و كشاورزي 
ازجمله 31 هزار و 127 گلدان گل و گیاهان زینتي از بندر نوشهر به 
خارج كشور صادر كند.   با این وجود چند سالي است كه كشاورزان 
نوشهري موفق شده اند با تولید بیشترین گل اركیده در سطح كشور 
عالوه بر تصاحب رتبه اول در این زمینه شرایط خوبي را براي ایجاد 
اش�تغال و درآمد زایي فراهم كرده و عماًل بتوانند در زمینه اقتصاد 
مقاومتي رتبه خوبي را به دست آورند.  موضوعي كه موجب شد تا 
مسئول اطالع رساني و رسانه سومین دوره جشنواره ملي اركیده 
نوشهر اعالم كند: این شهر توانایي این را دارد كه خود را به عنوان 
پایلوت كارآفریني در حوزه تولید گل اركیده كش�ور مطرح كند. 

    
از آنجا كه بارها مقام معظم رهبري از توسعه صادرات غير نفتي گفته اند 
و از مسئوالن خواسته اند در اين زمينه گام  بردارند لذا اين مهم موجب 
شده تا برخي از مناطق كشور كه در زمينه دو يا چند محصول صاحبنام 
هستند قدم هاي خوبي را در اين زمينه بردارند كه به عنوان مثال مي توان 
از وضعيت خوب توليد گل اركيده در شهرس��تان نوش��هر دراس��تان 
مازندران نام برد.  مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي مازندران در اين 
خصوص مي گويد: »ساالنه 2 ميليون و 100 هزار شاخه گل اركيده در 
اين استان مازندران توليد مي شود.« محمد تقي شكوهي مي افزايد: »اين 
درحالي است كه از 5 هكتار فضاي گلخانه اي مختص پرورش اركيده در 
اين استان 4 هكتار متعلق به باغداران نوشهري است.«  وي با اشاره به 
اينكه اركيده دو بار در سال و در فصل هاي زمستان و تابستان برداشت 
مي ش��ود ادامه مي دهد: »از آنجايي كه ش��اخه هاي اين گل به صورت 
غنچه اي محاسبه مي شود و در هر متر مربع 500 هزار تومان درآمدزايي 
دارد لذا اين موضوع مي تواند در زمينه ايجاد اشتغال و درآمدزايي فرصت 

خوبي براي عالقه مندان ايجاد كند.«
    اهميت اقتصادي توليد و صادرات گل 

درحال حاضر ميزان گردش مالي صادرات گل در جهان، 20 ميليارد دالر 
برآورد مي شود، كه از اين ميزان تنها 24 ميليون دالر سهم ايران است كه 
با توجه به دارا بودن شرايط پرورش انواع گل مي توان سهم كشور را در اين 
زمينه تا حد قابل توجهي باالبرد.  آمارها نشان مي دهد هم اكنون حدود 
6 هزار و 500 هكتار مزرعه گل و گياه زينتي در كش��ور وجود دارد كه 
بيش از 2 هزار هكتار از اين ميزان در قالب گلخانه و بيش از 4 هزار هكتار 
نيز به صورت فضاي باز تعريف مي ش��ود.   در اين ميان استان مازندران 
به عنوان يكي از قطب هاي توليد گل و گياه زينتي به ش��مار مي رود كه 
توانسته در طي سال هاي اخير اقدامات مثبتي در اين زمينه انجام دهد.  
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي مازندران در اين خصوص مي گويد: 
»از1003 هكتار گلخانه  هاي موجود در استان ساالنه 414 ميليون گل 
و گياه توليد مي شود.« شكوهي مي افزايد: »از اين ميزان، 731 هكتار آن 
به گلخانه هاي با فضاي باز و 272 هكتار متعلق به گلخانه هاي با فضاي 
بسته است.«  وي با بيان اينكه 18 ميليون و 640 هزار و 602 گلدان گل 
و گياه آپارتماني در استان توليد مي شود، ادامه مي دهد: »114 ميليون 
و 484 هزار و 330 شاخه گل بريده در فضاي گلخانه اي و 141 ميليون 
و 737 هزار و 610 شاخه گل بريده در فضاي باز گلخانه اي استان توليد 
شد.« اين درحالي است كه به گفته مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي 
مازندران اين مهم موجب شده تا در حال حاضر يك هزار و 574 بهره بردار 
در فضاي گلخانه اي و 2 هزار و 757 بهره بردار در فضاي باز فعاليت كنند.  
مسئول اطالع رساني و رسانه سومين دوره جشنواره ملي اركيده نوشهر 
در اين خصوص مي گويد: »اين شهر توانايي اين را دارد كه خود را به عنوان 
پايلوت كارآفريني در حوزه گل اركيده كشور مطرح ثبت كند.« سپيده 
پورشعبان مي افزايد: »لذا با توجه به استقبال و شرايط مناسب مي توان 
با سرمايه گذاري در اين زمينه ضمن ايجاد اشتغال و درآمدزايي به رونق 

هرچه بيشتر اقتصاد مقاومتي كمك كرد.«

خدمترسانيآستانقدس
بهزلزلهزدگانغربكشورادامهدارد

حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم      خراسان رضوي
رئيسي توليت آستان قدس رضوي با بيان 
اينكه خدمت رساني آستان قدس به زلزله زدگان غرب كشور ادامه 
دارد، گفت: مردم ساكن در خراسان رضوي، جنوبي و شمالي را مجاوران 
بارگاه حضرت رض�ا)ع( و خدمت ب�ه آنان را وظيفه خ�ود مي دانيم. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اليروبي 70 قنات در استان 
خراسان جنوبي در دستور كار آستان قدس رضوي قرار دارد، در نهبندان 
يك مجتمع خدماتي و فرهنگي از سوي آس��تان قدس رضوي در حال 
ساخت است.  وي افزود: براي خدمت رساني شايسته به زائراني كه از مرز 
پاكستان به زيارت حضرت رضا)ع( مشرف مي شوند، اقدمات الزم در حال 
انجام است.  رئيسي گفت: آستان قدس به محض وقوع زلزله كرمانشاه، 
همراه با ديگر دستگاه هاي خدمت رسان در مناطق زلزله زده حضور يافت. 
با اينكه شرايط اضطراري در اين منطقه پايان يافته و بسياري از دستگاه ها 
روند خدمت رساني را متوقف كرده اند اما خادمان بارگاه منور رضوي در 

سرپل ذهاب همچنان مشغول خدمت رساني هستند و خواهند بود. 

بهرهبردارياز۱۹طرحسرمايهگذاري
دربنادرهرمزگان

همزمان با دهه فجر بهره برداري از 1٩ طرح     هرمزگان
بندري و دريايي استان هرمزگان با حضور 
راه و شهرس�ازي در بندر ش�هيدرجايي و بنادر تابعه آن آغاز شد. 
دو طرح احداث مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي در بندر خليج فارس با 
صرف هزينه اي بالغ بر 580 ميليارد ريال و اشتغالزايي مستقيم براي بيش 
از 90 نفر و همچنين يك طرح احداث پايانه لجس��تيك كاال و كانتينر با 
470 ميليارد ريال اعتبار و ايجاد اشتغال مستقيم براي 100 نفر در اراضي 
پشتيباني بندر شهيد رجايي از جمله طرح هاي افتتاح شده در بزرگ ترين 
بندر تجاري كشور بود.  همچنين، طي آييني ويژه قرارداد پنج ساله واگذاري 
پايانه هاي كانتينري شماره 1 و 2 بندر شهيد  رجايي به شركت هاي خدمات 
دريايي و بندري بتا و سينا به امضا رسيد تا گامي مهم در راستاي كاهش 
تصدي گري دولت در حوزه بنادر بازرگاني و نقش آفريني بيشتر در بخش 
خصوصي و صنعت حمل و نقل دريايي برداشته شود.  بهره برداري از مرحله 
نخست فاز سه طرح توسعه كانتينري بندر شهيد رجايي با صرف هزينه اي 
بيش از 2 هزار ميليارد ريال )46 ميليون يورو( ش��امل ساخت 400 متر 
اس��كله، با عمق آبخور 15/5 متر و اليروبي يك ميليون و 200 هزار متر 
مكعب از حوضچه سوم اين بندر و نيز ديوار كشي اراضي 2700 هكتاري 
منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي به طول 20 كيلومتر با استفاده از 
قطعات پيش ساخته بتن آرمه با اعتباري معادل 170 ميليارد ريال از ديگر 
طرح هاي بسيار مهم بندر شهيد رجايي بود كه در نهمين روز از دهه مبارك 

فجر سال 96 با حضور وزير راه و شهرسازي افتتاح شد. 

مصرفنادرستمهمترينچالشآبيبوشهر
مديرعامل آب منطقه اي استان بوشهر     بوشهر
مهم تري�ن چالش هاي آبي در اس�تان 
بوش�هر را خشكس�الي و مص�رف نادرس�ت آب اع�الم ك�رد. 
ش��اپور رجايي گفت: در حال حاضر سد رئيس��علي دلواري در مرحله 
بهره برداري، دالكي، دش��ت پلنگ، باغان و خائيز در دس��ت ساخت و 
مطالعه اس��ت.  وي در مورد س��دهاي مخزني در دست ساخت استان 
بوشهر نيز بيان كرد: براي ادامه عمليات اجرايي اين سدها در سال جاري 
349 ميليارد ريال اعتبار استاني و از محل اعتبار پيوست موافقت نامه 
نيز 8 هزار و 204 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.  مديرعامل آب 
منطقه اي بوشهر ادامه داد: براي تكميل اين طرح ها در مجموع 10 هزار 
و 307ميليارد ريال اعتبار نياز اس��ت.  رجايي با بيان اينكه خشكسالي 
و مصرف نادرس��ت آب دو تهديد پيش روي مردم در عرصه منابع آبي 
استان بوشهر است، افزود: اگر چه خشكسالي جزئي از ذات اقليم كشور 
به حساب مي آيد اما مصرف آب نيز نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار 
باالست كه اصالح الگوي مصرف بايد در دستور كار قرار گيرد.  وي افزود: 
هدف اوليه از اجراي اين طرح تأمين حقابه كشاورزي است كه 13 هزار 
هكتار اراضي باغي و كشاورزي پايين دست س��د دالكي را تأمين كند.  
مديرعامل آب منطقه اي بوشهر با بيان اينكه سد دالكي 105 متر ارتفاع 
دارد، اضافه كرد: كل طرح حدود 7/5 درصد پيش��رفت فيزيكي دارد و 

براي اجراي آن 5 هزارو 560 ميليارد ريال اعتبار نياز است. 

۱000روستادرسيستانوبلوچستان
متقاضيآبرسانيسيار

   سيستان و بلوچستان مديرعامل آب و فاضالب روستايي 
سيستان و بلوچستان گفت:  هزار و 
257 روس�تا در اس�تان ب�ه وس�يله تانكر آبرس�اني مي ش�ود. 
 عبداالحد ريگي در ش��وراي آب اس��تان افزود: همچنين هزار و 400 
روستا در استان نيز متقاضي آبرساني سيار با تانكر است.  وي بيان كرد: 
پراكندگي و تعداد اندك س��اكنان در برخي روستاها سبب شده است 
مردم بعضي از روس��تاها از خدمات آب و فاضالب روستايي بهره مند 
نباشند.  ريگي خاطرنشان كرد: طي صد روز گذشته 250 ميليارد ريال 
اعتبار براي انجام 61 كيلومتر خط انتقال، 93 كيلومتر ش��بكه توزيع، 
ساخت 4 هزار و 200 متر مكعب مخزن ذخيره، حفر و تجهيز پنج حلقه 
چاه، راه اندازي پنج ايستگاه پمپاژ، ساخت 65 كيلومتر مربع موتورخانه 

و 200 متر حصاركشي استان هزينه شده است. 

30درصدآلودگيهواياصفهان
مربوطبهموتورسيكلتهااست

حدود ي�ك ميلي�ون و ۳00 هزار دس�تگاه 
موتورس�يكلت در اس�تان اصفه�ان تردد    اصفهان

مي كند كه ۳0 درصد آلودگي هوا و 4٩ درصد آلودگي صوتي را شامل مي شود. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار اصفهان با عنوان كردن خبر فوق گفت: 
منابع آلوده كننده هواي اصفهان، شامل منابع طبيعي در اثر فعاليت هاي 
طبيعي و بدون دخالت انسان مانند ريزگردها و فعاليت هاي مصنوعي در 
اثر فعاليت هاي انساني به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم شامل منابع 
ساكن و متحرك است.  عليرضا صلواتي با اش��اره به آلودگي هاي ناشي 
از فعاليت بخش حمل و نقل عمومي، ادامه داد: آلودگي ناش��ي از حمل 
و نقل و وس��ايل نقليه به ش��كل گازهاي خروجي از اگزوز، ذرات معلق، 
صدا و... اس��ت كه اين آلودگي با اتخاذ روش هاي برنامه ريزي كش��وري، 
منطقه اي، شهري و استفاده از اتومبيل ها و سوخت هاي مناسب همراه 
با اعمال تكنولوژي كنترل آلودگي به حداقل مي رسد.  وي با بيان اينكه 
موتورسيكلت ها به دليل ساختار فناوري قديمي، مصرف باالي سوخت و 
احتراق نامناسب، نقش قابل توجهي در آلودگي هوا دارند، افزود: ميزان 
آلودگي هر موتورس��يكلت چهار برابر بيشتر از اتومبيل است، همچنين 
موتورسيكلت  در آلودگي صوتي نيز نقش عمده اي دارد و متهم رديف اول 

در توليد سروصدا در شهرها محسوب مي شود.

در حالي كه طي سال هاي اخیر شیوع بیماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان 
به عنوان یك معضل جهاني، تبعات اجتماعي و اقتصادي فراواني به كشور 
تحمیل كرده اما گزارش عملکرد مقابله با این بیماري در سال جاري نشان 
مي دهد ایران در زمره كشورهایي است كه با انجام اقداماتي مؤثر چون پایش 
مرغداري ها و معدوم سازي بیش از 24 میلیون مرغ آلوده طي یك بازه زماني 

چند ماهه توانسته شیوع این بیماري در استان هاي مختلف را متوقف كند! 
آن هم در شرایطي كه طبق گزارشات بین المللي سویه جدیدي از این بیماري 
براي اولین بار به ایران وارد ش�ده كه مس�تقیماً زندگي انسان ها را تهدید 
مي كند. با این وجود كارشناسان معتقدند انجام اقدامات گذشته براي مقابله 
با ویروس جدید كارساز نیست و باید راهکار اصولي تري را در پیش گرفت. 

محمدرضا هداوند

مريم احمدي
   گزارش يك

رئی�س اداره اس�تعداد هاي درخش�ان و دانش 
پژوهان ج�وان آذربایجان غربي گف�ت: برنامه 
ملي ش�هاب شناسنامه چهار س�اله دارد كه در 
ط�ي ای�ن س�ال ها از اس�تان آذربایجان غربي 
12شهرستان تحت پوشش این برنامه هستند. 
ش��هروز الهوردي زاده افزود: براي برگزاري برنامه 
ملي شهاب آمار مدارس، مديران، معاونان و معلمان 
پايه هاي چهارم، پنجم و ششم مشخص شده است 

و پس از آمارگيري دقيق، دوره هاي آموزشي براي 
آموزگاران پايه چهارم، پنجم و شش��م 34 ساعت 
و مديران، معاونان و كارشناسان 16 ساعت برگزار 
شده اس��ت.  وي هدف اين برنامه را كه اولين سند 
رسمي بنياد ملي نخبگان در حوزه آموزش و پرورش 
است، بحث شناس��ايي حداكثر استعداد هاي برتر 
دانش آموزان خوان��د.  رئيس اداره اس��تعداد هاي 
درخش��ان و دانش پژوهان جوان آذربايجان غربي 

با بيان مفهوم شهاب به عنوان شناسايي و هدايت 
اس��تعداد برتر، گفت: در برنامه ملي شهاب به هيچ 
عنوان بحث پرورش نخبه مطرح نيست بلكه نظام 
پرورش نخبگي است.  وي اضافه كرد: نظام پرورش 
نخبگي يعني تهيه و تعبيه زيرساخت ها و فرايندها به 
طوري كه تمامي دانش آموزان بر اساس استعداد هاي 
خود آموزش الزمه را ببينند.  شهروز الهوردي زاده 
خطاب به خانواده ها اظهار كرد: در برنامه ملي شهاب 

شناسايي اس��تعداد هاي برتر دانش آموزان مدنظر 
است نه قياس فرزندان خود با دانش آموزان ديگر.  وي 
خاطرنشان كرد: برنامه ملي شهاب در شهرستان هاي 
ماكو، مهاباد، بوكان، خوي، نازلو و مرحمت آباد براي 
پايه چهارم، در ناحيه دو اروميه، شهرس��تان هاي 
سلماس، اشنويه و چايپاره در پايه هاي چهارم و پنجم 
و در ناحيه يك اروميه و مياندوآب در پايه هاي چهارم، 

پنجم و ششم برگزار مي شود. 

12 شهرستان آذربایجان غربي تحت پوشش برنامه ملي شهاب هستند    آذربايجان غربي
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800هزارنفردراردبيل
زيرپوششبيمهسالمتقراردارند

بيش از 800 هزار نفر در استان اردبيل 
زيرپوشش بيمه سالمت قرار دارند كه    اردبيل

در واق�ع 60 درص�د جمعي�ت اس�تان را ش�امل مي ش�ود. 
وحيد خليل اللهي مديركل بيمه سالمت اس��تان اردبيل با عنوان كردن 
مطلب فوق گفت: بيش از 800 هزار نفر در سطح استان اردبيل تحت پوشش 
بيمه سالمت بوده كه در واقع اين تعداد افراد بيمه شده 60 درصد جمعيت 
استان را شامل مي شود و بيمه سالمت بزرگ ترين بيمه گر استان اردبيل 
از لحاظ تعداد افراد تحت پوشش است.  وي با اش��اره به اينكه كارمندان 
رسمي دولت و روستاييان به جز افراد تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي، 
از خدمات بيمه سالمت بهره مند هستند، گفت: تعداد مؤسسات پزشكي 
و درماني استان اردبيل كه با بيمه سالمت عقد قرارداد كرده اند در حدود 
625 مؤسسه است كه در واقع بيش از 95 درصد مؤسسات درماني استان 
اردبيل به بيماران تحت پوشش اين بيمه خدمات ارائه مي كنند.  مديركل 
بيمه سالمت استان اردبيل افزود: ميزان تعهدات پرداختي اداره كل بيمه 
سالمت استان اردبيل در سال گذشته به مراكز درماني و پزشكي استان 
اردبيل حدود 260 ميليارد تومان بوده است كه امسال پيش بيني مي كنيم 
10 درصد افزايش داشته و به بيش از 300 ميليارد تومان برسد.  خليل اللهي 
تصريح كرد: در سال گذشته 40 ميليارد تومان به مراكز درماني و بهداشتي 
روستايي در س��طح استان اردبيل توس��ط اداره كل بيمه سالمت استان 
پرداخت شده كه اين مراكز در راستاي ارائه خدمات به روستاييان فعاليت 
مي كنند.  وي بيان كرد: در حال حاضر ح��دود يك هزار و 100 نفر بيمار 
داراي شرايط خاص تحت پوشش بيمه سالمت در استان اردبيل قرار دارند 
كه سال قبل از بابت هزينه هاي درماني اين بيماران نيز حدود 12 ميليارد 

تومان به مركز درماني و پزشكي استان اردبيل پرداخت شده است.


