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حجم توليدات عسل 
در آذربايجان غربي 
افزوده مي ش�ود كه درصد باالي�ي از آن در نبود 
صنايع بسته بندي و فرآوري به صورت فله اي به 
خارج از كشور صادر مي شود. از اين رو تركيه كه 
اغلب هدف صادراتي قطب عسل ايران شناخته 
مي ش�ود، محص�والت آذربايجان غرب�ي را ب�ا 
بس�ته بندي و به نام خود به سراس�ر دنيا صادر 
مي كند و سود ارزش افزوده آن را هم با كمترين 
زحمت به جيب مي زند. در اين راستا كارشناسان 
معتقدند كه در نبود صنايع بسته بندي و فرآوري 
نه تنها اشتغالزايي نمي ش�ود، بلكه روند تحقق 
اقتصاد مقاومتي هم كند مي شود، چرا كه امسال 
ب�ا وج�ود اينك�ه 175 ه�زار ت�ن عس�ل از 
آذربايجان غربي به خارج از كشور صادر شده، تنها 
20 درصد آن از صنايع ثانويه عبور كرده اس�ت. 

    
سال هاست آذربايجان غربي به عنوان قطب نخست 
توليدكننده عسل كشور ش��ناخته مي شود، با اين 
حال دست درازي هر ساله دالالن خارجي در نبود 
صنايع فرآوري و بسته بندي، محصول توليدي اين 
استان را به پايين ترين قيمت به بازار جهاني عرضه 
مي كند و س��ود اندكي در نهايت دست زنبورداران 
استان را مي گيرد. عالوه بر اين به رغم اينكه صنايع 
ثانويه در استان آذربايجان براي بسته بندي و فرآوري 
عس��ل كمتر وجود دارد، اين محصوالت توليدي 
به صورت خام و فله اي به تركيه صادر مي ش��وند و 
دالالن تركيه اي آنها را با قيمت كم از ايران مي خرند 
و با بسته بندي هاي شكيل به نام خودشان به بازار 
بين المللي عرضه مي كنند. معضلي كه سال هاست در 

اثر بي توجهي مسئوالن رقم مي خورد و ظرفيت هاي 
اشتغالزايي و ارزآوري استان را مغفول رها مي كند. 
اين نيز درحالي است كه اگر توليدات استان مورد 
توجه قرار مي گرفت، مي توانس��ت مس��ير اقتصاد 
مقاومتي، توليد و اشتغال را هموار و دسترسي به اين 

هدف ملي را تسريع كند. 
   كام شيرين دالالن در نبود صنايع ثانويه

امسال به گفته معاون بهبود توليدات دامي سازمان 
جهاد كش��اورزي آذربايجان غرب��ي ۱۷۵هزارتن 
عس��ل از اس��تان به خارج از كش��ور صادر شده 
است. مقصد اين محصول در مرحله اول همچون 
سال هاي گذشته كشور تركيه بوده است و بعد از 
آن عراق، كويت، امارات و چين را شامل مي شود.  
سيدفضل اهلل قريش��ي با اش��اره به اينكه امسال 

توليد عس��ل در اس��تان بيش از ۲۱ هزار تن بوده 
اس��ت، مي گويد: »در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته توليد عس��ل اس��تان درحدود ۴ درصد 
افزايش داشته است.« با اينكه ميزان توليد عسل 
در سال جاري افزايش يافته اس��ت، اما همچنان 
مقدار فرآوري و بسته بندي محصول رشد چنداني 
نداشته است و از ۱۷۵ هزارتن عسلي كه تاكنون به 
كشورهاي خارجي صادر شده است، تنها ۲0 درصد 
آن بسته بندي و فرآوري شده است. رقم پاييني كه 
حكايت فروش محصول آن هم به قيمتي پايين تر 
از ارزش واقع��ي آن دارد. اين مقام مس��ئول ادامه 
مي دهد: »به جز ۲0 درصدي كه به صنايع ثانويه 
تحويل داده شده« مابقي به صورت خام و فله اي از 
كشور خارج شده است.« در حال حاضر ۱۴ تعاوني 

زنبورداري فعال، شش كارخانه موم آج كني، پنج 
كارگاه بسته بندي عسل نيمه اتوماتيك با ظرفيت 
۵00 تن و شش كارخانه بسته بندي عسل مدرن 
در شهرس��تان هاي اروميه، خوي و مهاباد حضور 
دارند كه وظيفه فرآوري و بسته بندي محصول را بر 
عهده دارند. اين نيز درحالي است كه اين استان با 
دارا بودن بيش از يك ميليون و يكصد كندوي زنبور 
عسل به مقدار بيشتري از صنايع ثانويه احتياج دارد. 
بنابر اين با اين شرايط است كه ظرفيت هاي باالي 
توليد ساير فرآورده هاي عسل از جمله موم، گرده، 
ژل رويال و حتي زهر زنبور عسل به رقم ارزآوري 

خوب، همچنان ناديده گرفته شده است. 
   كوتاه كردن دست دالالن با برندسازي

عالوه بر بحث س��وددهي باالي توليد و صادرات 
عسل، فعاليت بيش از 6 هزار نفر در اين بخش نيز 
نشان از پتانس��يل باالي استان در زمينه صنعت 
عس��ل و زنبورداري دارد. با اين حال بي توجهي 
مسئوالن سال هاست به جاي كمك به زنبورداران، 
كام دالالن اين بخش را كه عمده آنها هم خارجي  
هستند، شيرين كرده است. مضاف بر اين مشكل 
پرداخت نشدن بيمه خس��ارات توسط صندوق 
بيمه كشاورزي و نبود امكان دسترسي به موقع به 
استفاده از سموم مبارزه با آفات نيز درد ديگري 
است كه زنبوردارن بايد هرساله با آن مواجه شوند 
و انگيزه شان نس��بت به توليد را از دست دهند. 
بنابراين الزم اس��ت هرچه س��ريع تر مسئوالن 
با احداث صنايع بس��ته بندي و ف��رآوري نه تنها 
فرصتي براي اشتغالزايي ايجاد كنند، بلكه دست 
دالالن خارجي را هم از عسل مرغوب ايراني كوتاه 
كنند، تا از اين پس عس��ل ايراني با بس��ته بندي 
داخلي و برند ايراني در بازار بين المللي عرضه شود. 

   زنجان: سرهنگ حسني فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان خرم دره 
در استان زنجان گفت: طبق اطالعات رسيده مردمي مطلع شديم فردي 
در شهر خرم دره در زمينه قاچاق آثار تاريخي و فرهنگي فعاليت مي كند 
پليس آگاهي شهرستان با هماهنگي مرجع قضايي اين فرد را تحت تعقيب 
قرار داد و پس از حدود ۱۵ روز كار اطالعاتي و فني مشخص شد فرد مورد 
نظر دربافت قديمي شهر و در داخل منزل شخصي خود اقدام به حفاري 
نموده كه با هماهنگي مراجع قضايي در فرصت مناسب وارد منزل وي شده 
و مشاهده گرديده كه در قسمت هاي مختلف منزل حفاري صورت گرفته و 
آثار تاريخي از قبيل چهار عدد ظروف سفالي مربوط به دوره هزاره اول قبل 
از ميالد مسيح و يك قبضه خنجر دولبه مفرغي كه آن هم مربوط به دوره 
هزاره اول قبل از ميالد مسيح بوده كه توسط پليس آگاهي كشف و دو نفر 

متهم در اين راستا دستگير و تحويل مراجع قضايي گرديد.
   آذربايجان غربي: مديركل ورزش و جوانان آذربايجان غربي گفت: 
پياده روي و دوچرخه سواري بايد در جامعه نهادينه شود.  عبداهلل چمن گلي 
در جمع پيشكسوتان و ورزشكاران دوچرخه سواري در كارگاه آموزشي 
هيئت دوچرخه سواري اروميه اظهار داش��ت: مردم به دوچرخه سواري 
نياز مبرم دارند.  وي تصريح كرد: اكثر نخست وزيرها و بزرگان كشورهاي 
اروپايي براي زنده نگه داشتن فرهنگ دوچرخه سواري و تضمين سالمت 

خود با دوچرخه به محل كار خود رفت و آمد مي كنند. 
   گلس�تان: مدير ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
شهرستان مراوه تپه از اتمام عمليات فاز يك پروژه مرمت و ساماندهي 
پوشش سقف گنبدي مسجد تاريخي سيد قليچ ايشان با اعتباري بالغ 
بر  يك هزار و ۲00 ميليارد ريال خب��ر داد.  محمد نظربهادر افزود: اين 
مجموعه متشكل از يك مدرسه و مسجد مي باشد كه مساحت مدرسه 
حدود ۴00 متر مربع در يك طبقه س��اخته شده كه داراي چهار مناره 

مي باشد كه بخشي از مناره ها تخريب شده است. 
   يزد: شهردار يزد گفت: طبق مصوب شوراي اسالمي شهر يزد كساني كه در 
راستاي توسعه هتلينگ و ايجاد زيرساخت هاي گردشگري يزد سرمايه گذاري 
كنند از شرايط دريافت تسهيالت ويژه بهره مند مي شوند.  مهدي جمالي نژاد 
با بيان اين كه مردم و فيزيك شهر يزد شرايط كسب عنوان شهر پايدار را دارند، 
افزود: ظرفيت هاي مذهبي، طبيعي و علمي بار معنوي ارزشمندي را براي شهر 
يزد ايجاد كرده است.  وي تصميم گيري براي توسعه اين شهر را، با توجه به 
ظرفيت هاي مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي و انساني، بسيار حساس و حائز 
اهميت دانست و ادامه داد: معماري منحصر بفرد و بافت تاريخي يزد از جمله 

داليل حساس بودن برنامه ريزي براي توسعه اين شهر است. 
   لرس�تان: رئيس ش��بكه بهداش��ت و درمان پلدختر گفت: بخش 
راديولوژي در مركز درماني معموالن براي ارتقاي سالمت مردم راه اندازي 
ش��د. ناصر بابايي راه اندازي بخش راديولوژي قول مساعد نماينده مردم 
پلدختر در مجلس شوراي اس��المي به مردم بوده، وي افزود: راه اندازي 
راديولوژي در معموالن يك سال زمان برده كه ۲۵0ميليون براي خريد 
دستگاه راديولوژي و30ميليون تومان نيز براي كارهاي جنبي هزينه شده 

كه در حال حاضر كارشناس راديولوژي در حال فعاليت است.

وجود تن��وع در صنعت گردش��گري در مناطق و 
اقليم هاي مختلف جهان ازجمله مزايايي اس��ت 
كه موجب شده اين صنعت س��االنه بيش از هزار 
ميليارد دالر درآمد نصيب كش��ورها كند. در اين 
ميان كش��ورمان با دارا بودن تنوع��ي از مناطق 
گردشگري مي تواند سهم قابل توجهي را نصيب 
كشور كند.  در اين ميان اس��تان مازندران با دارا 
بودن تنوعي از مناطق گردش��گري از جمله كوه، 
جنگل و دريا موجب شده تا تنوعي از گردشگران 

به اين منطقه سفر كنند. 
   گردشگري زراعت 

وجود تعداد باالي روستاها در استان مازندران در كنار 
تنوع توليدات كشاورزي و صنايع دستي و غذاهاي 
سنتي در اين منطقه ازجمله ويژگي هاي مثبتي است 
كه مي تواند تأثير مهمي در جذب گردشگر داشته 
باشد.  در اين ميان گردشگري زراعت ازجمله انواع 
گردشگري است كه به تازگي در مناطق مختلف رونق 
گرفته است.  يكي از كارشناسان ارشد كشاورزي در 
اين خص��وص مي گويد: »گردش��گري زراعت نوع 
جديدي از گردشگري است كه در آن، گردشگران با 

خانوارهاي روستايي و كشاورزان زندگي كرده و در 
مورد فعاليت هاي كشاورزي و زندگي در كشتزارها و 
مناطق كشاورزي مطالبي را فرامي گيرند.« حسن 
معصومي مي افزايد: »در اين شيوه، گردشگران بدون 
ايجاد پيامدهاي منفي برروي اكوسيس��تم مناطق 
ميزبان، با فعاليت هاي س��نتي كشاورزي در تعامل 
بوده يا در آن مشاركت مي كنند. در مقابل ميزبانان 
نيز با ارائه مجموع��ه اي از فعاليت ه��ا و خدمات به 
گردشگران ضمن جلب رضايت و ايجاد آرامش در 

آنها، سبب كسب درآمد براي خود مي شوند.«
 وي ادامه مي دهد: »در ص��ورت برنامه ريزي هاي 
دقي��ق مي توان با جذب گردش��گران ب��ه مناطق 
روس��تايي، ضمن افزايش درآمد و ارتقاي س��طح 
زندگي ساكنان اين مناطق، به حفظ بافت سنتي 
روس��تاها كمك كرده و از مهاجرت ها و كوچ هاي 
بي مورد اهالي آنها به ش��هرها جلوگيري كرد.« به 
گفته وي از آنجا كه روس��تاها و مناطق كشاورزي 
جدا از چش��م اندازهاي زيباي خ��ود، برخوردار از 
 فرهنگ هايي نيز هس��تند كه جهانگرد امروزي را 
مجذوب خود مي كند، لذا اين مهم مي تواند تأثير 

بااليي در رونق گردشگري داشته باشد. 
  زراعت، ظرفيت باالي گردشگري مازندران

وجود ش��اليزارهاي برنج و باغات مركبات ازجمله 
ويژگي هاي موجود در اس��تان مازندران است كه 
بسياري از گردش��گران مشتاقانه خواستار سفر به 
اين مكان ها هستند تا از نزديك با روند توليد اين 
محصوالت و اقامت در اين مكان ها لحظات منحصر 
به ف��ردي را براي خود ايجاد كنن��د؛ موضوعي كه 
سبب شد تا مشاور اجرايي اداره  كل ميراث فرهنگي، 
صنايع  دستي و گردش��گري مازندران اعالم كند: 
»پايلوت گردشگري زراعت به عنوان نخستين نمونه 
در نوع خود در كشور يك راهبرد و استراتژي جديد 
در صنعت توريسم و گردشگري است كه اين استان 
مي توان��د در اين زمينه حرف هاي بس��ياري براي 
گفتن داشته باش��د.« علي ماهفروزي افزود: »اين 
ظرفيت برتر مي تواند ضمن هم افزايي گردشگري 
زراعت در روستاهاي مازندران، رونق و زراعت را وارد 
زندگي مردم كند و صنعت گردشگري را متفاوت تر 
و متنوع تر كند و سبب رونق گردشگري روستايي 
شود.« مشاور گردشگري فرماندار ساري ادامه داد: 

»گردشگري زراعت يك مفهوم اجرايي و عملياتي 
گردشگري كش��اورزي بوده و اين نوع گردشگري 

مي تواند يك منبع و جاذبه باشد.« 
وي با اشاره به اهميت اين نوع گردشگري بيان كرد: 
»مزرعه بخش خاصي از گردشگري كشاورزي است 
كه در دنيا به لحاظ اقتصادي بس��يار حائز اهميت 

است و درآمد زيادي دارد.«
ماهفروزي با اش��اره به اهميت اين موضوع افزود: 
»يك��ي از مهم ترين اهداف به وج��ود آوردن تنوع 
محصوالت متناسب با ظرفيت ها از لحاظ علمي و 
بهداشتي اين اس��ت كه در كنار يكديگر به سمت 
كشت ارگانيك رفته و محصوالت سالم تري عرضه 
شود كه عمالً سبب جذب بيشتر گردشگران خواهد 
شد.« وي با اشاره به اين كه توريسم زراعت به مدت 
پنج سال در دودانگه ساري در حال اجراست، ادامه 
داد: »ب��ا ورود به حوزه گردش��گري در چهاردانگه 
ساري طي پنج سال اخير امروز به روستاي چپكرود 
با نمونه بزرگ تر وارد شده و اميدواريم نتيجه بهتري 
بگيريم، همچنين اش��تغال با طرح موضوع روستا 
به عنوان محور توليد در مازن��دران مي تواند باعث 

شكوفايي و رونق اقتصاد شود.«
  حفظ جنگل ها با هدف رونق اكوتوريسم

وجود جنگل هاي دوره هيركاني كه عمري ميليون 
سالي دارند سبب شده تا اس��تان مازندران پس از 
گيالن و گلستان داراي باالترين جنگل خودرو باشد.  
در اين ميان وجود بيش از يك ميليون هكتار جنگل 
در اين منطقه موجب ش��ده تا اين منطقه سرسبز 
از آب و هوايي خوب برخوردار باشد، موضوعي كه 
مي تواند بر جذب هرچه بيشتر گردشگران ايراني و 

خارجي تأثير خوبي بگذارد. 
عضو هيئت علمي مؤسس��ه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع كش��ور در اين خصوص مي گويد: »وجود 
جنگل هاي موجود در مازن��دران كه برخي از آنها 
متعلق به دوره هيركاني اس��ت مي تواند در جذب 
اكوتوريس��م تأثير مثبتي داش��ته باشد.« احسان 
ساداتي مي افزايد: »از آنجا كه بيشتر جنگل هاي 
موجود در استان متعلق به دوران سوم زمين شناسي 
اس��ت لذا حفظ پاي��داري جنگل ها گردش��گران 
زي��ادي را از خارج از كش��ور براي گردش��گري و 
بازديد از جن��گل وارد ايران كرده و راغب ش��دن 
گردشگران براي ديدن گونه هاي متفاوت و خاص 
در جنگل هاي مازندران مانند شمش��اد مي تواند 

باعث توسعه صنعت اكوتوريسم شود.« 
عضو هيئت علمي مؤسس��ه تحقيقات جنگل ها و 
مراتع كشور ادامه مي دهد: »براي حفظ جنگل ها 
بايد از برنامه ريزي م��دون و مديريت صحيح بهره 
ب��رد، همچنين با رون��ق فرآورده ه��اي جنگلي و 
مس��ائل فرعي مثل توليد قارچ و زنب��ورداري، در 
بحث جنگل هاي شمال به خاطر تنوع گونه اي و تپه 
ماهور منظره اي خاص ايجاد كرده كه مي توان از آن 

در صنعت گردشگري استفاده كرد.«
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زراعت، ظرفيت جديد براي رونق گردشگري مازندران
آشنايي گردشگران با فعاليت كشاورزان و گذران ساعتي در كنار آنها ازجمله ويژگي هاي گردشگري زراعت است

زحمت را زنبورداران آذربايجان غربي مي كشند، سود را دالالن تركيه مي برند!
 بيش از 80 درصد از 175 هزار تن عسل صادراتي آذربايجان غربي در نبود 

صنايع بسته بندي و فرآوري به صورت فله اي و بدون ارزش افزوده از كشور خارج مي شود

غلظت گرد و غبار هواي اهواز 12 برابر حد مجاز
ريزگردها افسردگی هم می آورند 

در حالي كه طي سال هاي اخير قدرت ريزگردهاي خوزستان به حدي 
رسيده كه مي توانند س�اعت ها آب و برق را قطع و زندگي را براي 
مردم به شدت سخت كنند يا در گامي فراتر شهر را با تمام ادارات 
و مراكز خدماتي اش به كلي به تعطيلي بكشانند حاال يكي ديگر از 
توانمندي هاي اين مهمان ناخوانده و مزاحم برمال شده و آن هم اينكه 
»ريزگردها آثار مخرب و نگران كننده اي بر انسان داشته و به شكل 
بي سابقه اي باعث افزايش افسردگي و اضطراب در بين خوزستانی ها 
شده  است.« اين  نكته بخشي از حرف هاي يك عضو هيئت  علمي 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز است و در ش�رايطي عنوان مي شود 
كه وقتي در اواخر هفته قب�ل وزير ورزش و جوانان به خوزس�تان 
س�فر كرده ب�ود در م�ورد پروژه هاي ورزش�ي اين اس�تان گفت: 
»بسياري از پروژه هاي ورزشي خوزستان بيش از 10 سال بالتكليف 
هستند كه قصد داريم براي تكميل آن تالش جدي داشته باشيم«!

    
كافي اس��ت كمي به گذش��ته برگرديم. يعني زم��ان جنگ تحميلي 
كه خوزس��تان به عنوان خط مقدم قلمداد مي ش��د. در آن روزها تمام 
خوزستاني ها پا به پاي رزمندگان جنگيدند و از آب و خاك اين مملكت 
دفاع كردند و باعث شدند تا ايرانيان بتوانند طاليه داران ايثار و گذشت 
و مقاومت نام بگيرند. با اين تفاس��ير بي مهري هاي مس��ئوالن به اين 
استان باعث شده تا انتقادات زيادي به عملكرد و نوع نگاه دولتمران به 
خوزستاني ها به وجود بيايد به طوري كه همين چند ماه پيش بود كه 
نماينده ولي فقيه در خوزستان با اشاره به مشكالت عديده اين استان 
گفت: »شما مس��ئوالن از مسائل استان خوزس��تان اطالع نداريد زيرا 
اگر مشكالت را مي دانس��تيد اين طور عمل نمي كرديد.« آيت اهلل سيد 
محمدعلي موسوي جزايري با تأكيد بر اين نكته كه مسئوالن كشور در 
تهران حواسشان به خوزستان نيست و توجهي به اين استان ندارند، با 
اشاره به آمار باالي بيكاري در خوزستان ادامه داد: »وقتي مردم نزد ما 
مي آيند و شرح حال خود و زندگيشان را مي گويند شرمنده مي شويم. 
حوزه هاي زيادي در نقاط مختلف خوزس��تان از جمله رفيع، هويزه و 
سوسنگرد وجود دارد اما وقتي مي خواهند ۲هزار و ۵00 نفر در شركت 

نفت استخدام كنند مردم خوزستان اولويت ندارند.«
   حمله ريزگردها به سد خوني و مغزي

در ميان تمام مشكالت خوزستاني ها ش��ايد ريزگردها به دردي العالج 
تبديل شده اند كه حاال تابستان و زمستان نمي شناسند و در تمام طول 
سال زندگي مردمان اين استان را مختل كرده اند. به طوري كه حاال يكي 
از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اهواز مي گويد: »ريزگردها 
آثار مخرب و نگران كننده اي بر انسان دارند و به شكل بي سابقه اي باعث 
افزايش افسردگي و اضطراب در بين خوزس��تانی ها شده اند.« عليرضا 
سركاكي با اشاره به اينكه در دوران هشت ساله جنگ تحميلي استرس 
زيادي به مردم خوزستان وارد شد و در اين شرايط اصاًل امكان يادگيري 
براي دانش آموزان و دانشجويان ما وجود نداشت و آنها تحت تأثير منفي 
جنگ قرار گرفتند، ادامه مي دهد: »گرماي شديد و بي سابقه در تابستان 
و خشكسالي هم آثار منفي خاص خود را بر سطح يادگيري در جمعيت 
دانش آموزان و دانشجويان خوزستان داشته اند و اين ها مشكالتي نيستند 
كه يك شبه حل شوند زيرا گرماي ش��ديد و استرس هاي ناشي از آن بر 
عملكرد مغز، قلب، عروق و كليه تأثير منفي مي گذارد.« براساس گزارش ها 
طي سال گذشته به خاطر ريزگردها و قطعي برق، به طور ميانگين هر ماه 
دو روز مدارس خوزستان تعطيل بود كه همين امر هم مي تواند بر روي 
ميزان آموزش ها و يادگيري دانش آموزان تأثير منفي بگذارد.  طوفان هاي 
ريزگرد در استان خوزستان ماهانه حداقل دوبار اتفاق مي افتد كه اثرات 
نامطلوبي بر سيستم بدن دارد. مباحثي كه در تحقيقات محققان دانشگاه 
علوم پزشكي اهواز، تأثير منفي و مخرب آنها بر قلب و عروق انسان به خوبي 
مشخص و تأييد شده است.  در همين رابطه هيئت علمي دانشگاه علوم 
پزشكي اهواز مي گويد: »در كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي كه هفته قبل 
در چابهار برگزار شد؛ سمپوزيوم تأثير ريزگردها بر سيستم هاي بيولوژيك 
بدن توسط ما ايجاد شد. تيم تحقيقاتي ما، تأثير ريزگردها را بر يادگيري، 
حافظه، افسردگي و اضطراب و فعاليت هاي حركتي مطالعه كرد و مشخص 
شد ريزگردها به راحتي سد خوني و مغزي را تخريب و از اين طريق وارد 
مغز مي شوند و در آنجا التهاب و استرس اكسيداتيو ايجاد و يادگيري و 
شناخت را به طور كامل مختل مي كنند.« به گفته سركاكي، افسردگي 
و اضطراب از ديگر صدمات ريزگردها به انسان هاست كه به شدت باعث 

نگراني گروه تحقيق شده است.

 تعطيلی برخی غرفه های بازارچه 
صنايع دستي شهركرد پس از يک سال    

مع�اون هماهنگي ام�ور اقتصادي و     چهارمحال و بختياري
توسعه منابع استاندار چهارمحال و 
بختياري با اشاره به راه اندازي بازارچه صنايع دستي در اسفندماه 
س�ال گذش�ته در ش�هركرد، گفت: هنوز برخي از غرفه هاي اين 
بازارچه تعطيل است كه بايد با بررسي الزم مشكالت مرتفع شود. 
سيامك سليماني اظهار كرد: اعتبارات تسهيالت پرداختي بانك هاي 
عامل براي مشاغل خانگي، در شهرستان هاي مختلف تفكيك شود و 
مشخص شود كه در چه شهرستاني به چه ميزان پرداخت شده است. 

وي با اشاره به همكاري بانك هاي عامل در زمينه پرداخت تسهيالت 
مشاغل خانگي، افزود: مديران بانك هاي عامل در شعب مربوط به خود 
در شهرس��تان هاي اس��تان نيز اين همكاري را ايجاد كنند.  سليماني 
تصريح كرد: پيگيري الزم از سوي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان و بانك صادرات اس��تان در زمينه تخصيص اعتبارات متعلق به 
استان در زمينه ارائه تسهيالت مشاغل خانگي، از وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و ش��عبه مركزي بانك صادرات كش��ور انجام شود. وي 
تأكيد كرد: طرح هاي معرفي شده به بانك هاي عامل در زمينه دريافت 
تسهيالت مش��اغل خانگي، تنها به افراد واجد ش��رايط و افراد مرتبط 
تعلق گيرد.  وي تصريح كرد: زنان نيمي از جامعه را تشكيل  مي دهند 
و بايد به آنها اعتماد شود تا نيمي از انرژي جامعه كه زنان هستند، بكار 
گرفته شود.  سليماني با اش��اره به وجود ۲6 هزار زن سرپرست خانوار 
در استان، اضافه كرد: از اين تعداد 300 نفر موفق به ايجاد شغل شدند 
كه الزم است با اعتماد بيشتر به زنان زمينه اش��تغال آنان در اجتماع 
فراهم شود.  وي با اشاره به راه اندازي بازارچه صنايع دستي در اسفند 
ماه سال گذشته در شهركرد، خاطرنشان كرد: هنوز برخي از غرفه هاي 
اين بازارچه تعطيل است كه بايد با بررسي الزم مشكالت مرتفع شود.  
سليماني با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي به معناي استفاده از توان آحاد 
مردم اس��ت نه فقط يك قش��ر خاص، گفت: زنان مي توانند در توسعه 
استان نقش مؤثر ايفا كنند كه الزمه تحقق اين امر فرهنگ سازي توسط 

تمام دستگاه هاي اجرايي متولي است. 

 حركت البرز به سمت 
توسعه نيروگاه هاي خورشيدي       

مدير عامل ش�ركت توزيع برق استان     البرز
البرز با اش�اره به اهميت انرژي پاك و 
شرايط مناسب استان و كش�ور در اين بخش از برنامه ريزي براي 

توسعه نيروگاه هاي خورشيدي خبر داد. 
ناصر اس��كندري با بيان اينكه ايران به لحاظ فعاليت در بخش توس��عه 
نيروگاه هاي خورشيدي وضعيتي بهتر از اروپا دارد كه استان البرز از اين 
قاعده مستثني نيست، گفت: به همين دليل براي توسعه نيروگاه هاي 
خورش��يدي حركت هاي جدي در استان البرز آغاز ش��ده و اميدواريم 
با كمك مردم بتوانيم در توس��عه اين بخش گام ه��اي بزرگي برداريم.  
وي طول شبكه هاي برق اس��تان را ۱3 هزار كيلومتر اعالم كرد وگفت: 
حساسيت خدمات به گونه اي است كه كوچك ترين خللي ايجاد نشود و 
در تالش هستيم تا ميزان خاموشي ها به حداقل برسد.  اسكندري بيان 
كرد: مصارف در بخش خانگي اس��تان غيرمعقول است و هنوز به نقطه 
مطلوب نرس��يده ايم.  وي تعداد مش��تركان را يك ميليون و ۲۷۴ هزار 
مشترك اعالم كرد و گفت: ميزان تلفات انرژي در البرز از ۲0 درصد به ۱۲ 
درصد كاهش يافته است.  اسكندري با بيان اينكه وصول بهاي انرژي در 
استان البرز 9۵ درصد است، بيان داشت: مشتركان ۱00 ميليارد تومان 
به شركت توزيع برق استان بدهكار هستند.   مديرعامل شركت توزيع برق 
البرز با بيان اينكه اين شركت راهكار جديدي براي كاهش مصارف غير 
مجاز از برق را در پيش گرفته، افزود: براي افرادی كه به صورت غير مجاز 

برق مصرف مي كنند، انشعاب موقت و سه ساله اختصاص داده ايم. 

توليد برنج ارگانيک در مازندران        
مدير جهاد كشاورزي شهرستان بابل از     مازندران
توليد برنج كاماًل ارگانيك در آينده اي 

نزديك در مازندران خبر داد. 
سيداحمد طاهري گفت: از آن جايي كه بيشترين ميزان برنج كشور در 
مازندران توليد مي شود تصميم بر اين شد تا نخستين نمايشگاه تخصصي 
برنج در بابل برگزار شود.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان بابل افزود: در 
اين نمايشگاه ۵3 شركت، افراد حقيقي و شش دستگاه دولتي حضور دارند.  
طاهري خاطرنشان كرد: هدف از برگزاري اين نمايشگاه ارائه تكنولوژي روز 
دنيا در حوزه برنج بود.  وي با اشاره به اين كه به زودي برنج مازندران ارگانيك 
مي ش��ود، افزود: مخلوط كردن برنج ايراني با برنج هاي هندي و خارجي 
نامرغوب توسط س��ودجويان لطماتي به برنج مازندران زده بود كه اين 
مشكل اكنون بسيار كاهش يافته است.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
بابل تصريح كرد: بر اساس تحقيقي كه در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از 
نمونه هاي برنج مازندران در خصوص بي كيفيت بودن برنج شمال صورت 

گرفت حدود 99 درصد برنج مازندران سالم و با كيفيت بود. 

شرايط اقليمي استان سرسبز مازندران در زمينه دارا بودن بافت تاريخي و 
فرهنگي در كنار وجود جنگل، كوهستان، دريا و چشمه هاي پرآب ازجمله 
داليلي است كه سبب شده تا هر ساله تعداد بسياري از گردشگران داخلي و 
خارجي در فصول مختلف سال به اين منطقه سفر كنند.  در كنار اين مزايا، وجود 
مزارع كش�اورزي و جاذبه هاي خوب گردشگري روستايي ازجمله خانه ها و 

غذاهاي سنتي، ويژگي هاي منحصر به فردي است كه موجب شد تا روز گذشته 
مشاور اجرايي اداره  كل ميراث  فرهنگي، صنايع  دستي وگردشگري مازندران 
اعالم كند: »پايلوت گردشگري زراعت به عنوان نخستين نمونه در نوع خود در 
كشور يك راهبرد و استراتژي جديد در صنعت توريسم و گردشگري است كه 
اين استان مي تواند در اين زمينه حرف هاي بسياري براي گفتن داشته باشد.«

محمدرضا هادیلو

محمدرضا سوري
   گزارش يك

ب�ا  خوش�بختانه 
بارش هاي بهمن ماه   زنجان

سال جاري استان زنجان تا حدودي تنش آبي 
را پشت سر گذاشته است. 

احد ياغموري مديركل هواشناسي استان زنجان با 
بيان اينكه ميزان بارش ها در فصل پاييز در استان 

زنج��ان ۴0 ميلي متر بود كه بارش بس��ياركمي 
بوده و با خشكسالي ش��ديد مواجه بوديم، افزود: 
انتظار داش��تيم به صورت نرم��ال در مجموع در 
فصل پاييز ۸6 ميلي بارش در اس��تان ثبت شود. 
وي با اش��اره به اينك��ه در فصل پايي��ز با كاهش 
۵۵ درص��دي بارش ها در اس��تان زنجان مواجه 

بوديم، ادامه داد: در بهمن ماه بارش هاي خوبي در 
استان صورت گرفت كه مجموع بارش ها در اين 
بازه زماني ۷۵ ميلي متر بوده كه ۲/۵ برابر نرمال 
بوده اس��ت. مديركل هواشناس��ي استان زنجان 
گفت: در استان زنجان از اول مهرماه سال جاري 
تا 30 بهمن ماه ۱۲۸ ميلي بارندگي ثبت ش��ده با 

اينكه نسبت به نرمال ۱0 درصد كاهش دارد ولي 
خشكسالي شديد كه در اس��تان حاكم بوده رفع 
شده است. ياغموري گفت: ميزان بارش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته هفت ميلي افزايش دارد 
چراكه در سال گذشته ميزان بارش ها در استان 

در اين بازه زماني ۱۱۲ ميلي متر بود. 

زنجان تنش آبي را پشت سر گذاشت

88498441سرویس  شهرستان

 احياي ربع رشيدي در تبريز ۲۰۱۸    
مثلث طاليي گردش�گري ايران شامل 

اصفهان، شيراز و يزد است و براي اين     آذربايجان شرقي
منظور م�ا مي خواهيم مثلث را تبديل به مربع ب�ا ضلع هاي تبريز، 

شيراز، اصفهان و يزد كنيم. 
مجيد خدابخش استاندار آذربايجان شرقي با عنوان كردن مطلب فوق با 
اشاره به احياي ربع رشيدي در جلسه تبريز، پايتخت گردشگري جهان 
اسالم در سال ۲0۱۸ گفت: تبريز ۲0۱۸ فرصتي براي معرفي قابليت ها 
و ظرفيت هاي تبريز اس��ت و البته اي��ن معرفي در كل دني��ا زبان ها و 
روش هاي مختلف دارد و در داخل كشور مي توان از طريق صدا و سيما و 
رسانه ها اقدام كرد.  وي افزود: بايد نقاط ارزشمند تبريز را پررنگ كنيم، 
براي مثال ربع رشيدي از س��ال آينده آماده خواهد شد چرا كه اين اثر 
از ۷00 سال پيش شهر دانشگاهي بوده و ما بايد از اين ظرفيت عظيم 
استفاده كنيم.  اس��تاندار آذربايجان ش��رقي افزود: دانشگاه آكسفورد 
ادعاي قدمت ۴ هزار س��اله دارد در حالي كه ربع رشيدي يك شهرك 
توليدي آزمايش��گاهي و علمي بوده كه با هفت زبان در آن دانش��گاه 
تدريس مي شده است.  خدابخش بيان كرد: اقدامات ديگري در داخل 
ش��هر انجام مي گيرد به طوري كه در خصوص احداث هتل ها اقدامات 
انجام گرفته است و 9 هتل در دست ساخت است، پروانه براي احداث 
هتل رايگان داده مي شود و موزه ها نيز دو شيفته خواهند شد.  وي تأكيد 
كرد: كار اصلي در رويداد تبريز ۲0۱۸، جذب گردشگر خارجي است زيرا 

مستقيم روي گردش اقتصادي شهر تأثير خواهد گذاشت.


