
 هلوي اصفهان 
زير پاي واردکنندگان میوه له شد

در حالي كه باغداران و كش�اورزان با هزار زحمت اقدام به توليد 
محصوالت مختل�ف در كش�ور مي كنن�د و بي تابانه ب�راي زمان 
برداش�ت محصول خود و رس�يدن به مزد زحماتي ك�ه در طول 
يك سال كشيده اند لحظه ش�ماري مي كنند، اما واردات محصول 
مشابه در زمان برداشت در حال حاضر به داستان تكراري هرساله 
تبديل شده است.  واردات بي رويه هلو از كشور تركيه، هلوكاران 
اصفهاني را مجبور كرده اس�ت به دليل س�ودآور نبودن برداشت 
اين محصول قي�د آن را زده تا ب�ر روي درخت له و خراب ش�ود. 

    
با وجود آنكه استان هاي مختلف كشور در زمينه توليدات محصوالت 
متنوع و مختلف باغي و كشاورزي توان بااليي دارند و حتي مي توانند 
در زمينه صادرات نيز حرف هاي بسياري براي گفتن داشته باشند، اما 
واردات انواع ميوه توسط افراد س��ودجو و بي توجهي مسئوالن ذيربط 
براي ممنوعيت اين محصوالت موجب شده تا زحمات مادي و معنوي 
توليدكنندگان وطني به راحتي از بين برود.  بررسي ها نشان مي دهد 
در سال هاي اخير سيل عظيم واردات و محصوالت باغي و كشاورزي از 
جمله پرتقال، نارنگي، سيب، سير و پياز موجب شده تا توليدكنندگان 
اين محصوالت در استان هاي مازندران، اردبيل و همدان محصوالتشان 
روي دست باقي مانده و پس از فس��اد تبديل به كود شود.  معاون امور 
باغباني وزير جهاد كشاورزي دراين خصوص مي گويد: »با توجه به توليد 
انواع واقسام محصوالت باغي وكش��اورزي با كيفيت در كشور واردات 
دراين زمينه ممنوع است.« محمدعلي طهماسبي مي افزايد: »تنها چهار 
ميوه كه عبارتند از موز، نارگيل، انبه و آناناس وارداتشان به كشور آزاد 
است و آن هم منوط به نظارت دقيق گمركي و ساير نهادهاي ذيربط به 

ويژه براي رعايت مسائل بهداشتي و سالمت است«.
  هلو و شليل محصول مهم باغات اصفهان 

آمارهاي موجود نشان مي دهد استان هاي مختلف كشور با توليد ساالنه 
600 هزار تن هلو، هش��ت درصد توليد اين ميوه در جه��ان را به خود 
اختصاص داده و توانسته رتبه ششم توليد اين ميوه در جهان را به خود 
اختصاص دهد.  همچنين طبق آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران در 
نيمه نخست سال جاري 5 هزار و 400 تن هلو به ارزش 7ميليون دالر 
صادر شده است.  در اين ميان اس��تان اصفهان از جمله مناطق مهم در 
كشور به شمار مي رود كه در زمينه توليد هلو داراي اهميت خاصي است.  
مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي اصفهان در اين خصوص به 
»جوان« مي گويد: »هر ساله از تير ماه تا اواخر مهرماه در مناطق مختلف 
استان انواع هلو و شليل برداشت مي شود.« احمدرضا رئيس زاده با اشاره 
به اينكه س��طح كل باغات هلو و شليل در اس��تان 2129 هكتار است، 
مي افزايد: »اين موضوع موجب شده تا طبق پييش بيني ها امسال 30 
هزار تن هلو و شليل از سطح باغات شهرستان هاي فالورجان، مباركه، 
خميني شهر، تيران و كرون، لنجان، شهرضا، دهاقان، گلپايگان و سميرم 
كه از عمده ترين مناطق به شمار مي روند، برداشت شود.  در حالي كه از 
چند روز قبل تعدادي از باغداران برخي مناطق مختلف اصفهان در حال 
آماده سازي خود براي برداشت محصول هلوي پاييزه در مناطقي همچون 
علويجه بودند به آنها خبر دادند به علت واردات هلو از كش��ور تركيه و 
اشباع بازار از اين محصول مشتري براي هلوي توليدي آنها وجود ندارد، 
به طوري كه اين موضوع سبب شد از مجموع 1200 تن هلوي به عمل 
آمده در باغات منطقه علويجه 1000 تن آن به ضايعات تبديل شده و 
خسارت سنگيني روي دست باغداران منطقه به جا گذاشته است.  يكي 
از باغداران اين منطقه كه با خوش شانسي تنها توانسته از يك ميليون بار 
هلوي توليدي خود تنها 100هزار بار آن را به فروش برساند مي گويد: »با 
توجه به اين شرايط بايد مابقي محصولي كه روي دستمان مانده است را 
به كود تبديل كنم.« مهدي علويجه مي افزايد: »در حالي كه بايد هر كيلو 
هلو از باغدار 2هزار تومان خريداري شود، اما تنها كيلويي 500 تومان 
خريدار دارد كه جز ضرر چيزي ديگري عايدمان نخواهد شد.« اين در 
حالي است كه در حال حاضر هلوي وارداتي تركيه كيلويي 3500تومان 

به فروش مي رسد و هلوي اصفهان عماًل مشتري ندارد.

گردشگري روستايي 

مريم احمدي
   گزارش2

ي�ا بوم گ�ردي ب�ه 
ش�كل  عن�وان 
جديدي از صنعت گردشگري طي سال هاي اخير 
در بسياري از استان هاي گردشگرپذير كشور به 
ويژه نواحي شمالي و غربي مورد توجه قرار گرفته 
است و مسئوالن استان ها به منظور بهره گيري از 
مزاياي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوم گردي 
به احداث روستاها و خانه هاي بومي براي اسكان 
مسافران در دل طبيعت بكر منطقه رو آورده اند! 
اين در حالي است كه در استان هاي شمالي كشور 
و بخص�وص مازندران ب�ه رغم وج�ود خانه هاي 
روس�تايي و نواحي بومي با س�اختار فيزيكي و 
فرهنگ قديمي خود و همچنين تنوع در گويش ها، 
س�بك و الگوي زندگي در كنار س�ابقه تاريخي 
همچن�ان از اي�ن قافل�ه ج�ا مان�ده اس�ت. 

    
 طي سال هاي اخير به دليل نقش پررنگ صنعت 
گردشگري در تحول و رشد اقتصاد جهاني، شناخت 
ابعاد و ش��اخه هاي بالقوه اين صنعت مورد توجه 
بسياري از كش��ورها قرار گرفته است. اقدامي كه 
به كشف بوم گردي به عنوان شاخه اي از توريسم 
انجاميد و كشورهايي چون آلمان، كانادا، فرانسه 
و چين با تمركز بر اين ظرفيت توانس��تند منبع 
درآمد پايداري براي خود ايجاد كنند. در حالي كه 
اين كشورها با تدوين برنامه هاي جامع و تخصيص 
منابع مالي براي احداث و توسعه روستاها و نواحي 
بومي به طور جدي وارد عمل شدند، ايران به رغم 
داشتن ظرفيت هاي بالقوه فراوان از قافله توسعه 
گردشگري جا مانده است. اگرچه چند سالي است 
كه با هدف توس��عه پايدار، ايجاد اشتغال و رونق 
اقتصادي روستاها و در پي آن جلوگيري از مهاجرت 

روستاييان به نواحي شهري، مبحث بوم گردي مورد 
توجه مسئوالن اس��تان هاي گردشگرپذير كشور 
قرار گرفته اس��ت اما به دليل نبود برنامه جامع و 
كارشناسانه هنوز هم خأل هاي بسياري در اين زمينه 
وجود دارد. ضعف هايي كه در استان هاي شمالي 
كشور به ويژه مازندران با وجود ظرفيت هاي بسيار 

از تيررس مسئوالن دور مانده است. 
   زيرساخت هاي بوم گردي فراهم نيست 

از آنجا ك��ه از جمله اه��داف طرح گردش��گري 
روستايي يا بوم گردي جلب مسافران و گردشگران 
از نواحي ش��هري، هتل ها و اماك��ن پرازدحام به 
س��مت روس��تاها و مناطق بكر و معرفي آداب و 
سنن، پوش��ش و خوراك س��نتي روستاهاست، 
مس��ئوالن اس��تان هايي چون مركزي، همدان، 
خراسان رضوي و... به احداث خانه هاي روستايي با 

استانداردهاي بومي در برخي مناطق رو آورده اند. 
اين در حالي است كه اين مهم در استان هايي چون 
مازندران كه هنوز روس��تاها از نظر بافت فيزيكي 
و جغرافيايي و فرهنگي به ش��كل اوليه و قديمي 
خود هستند، مغفول مانده اس��ت.  در بسياري از 
شهرهاي مازندران س��اكنان روستاها همچنان 
از پوش��ش محلي و انواع غذاهاي بومي استفاده 
مي كنند و بافت فيزيك��ي و چيدمان خانه ها نيز 
همچون سال هاي گذش��ته پابرجا مانده است با 
اين وجود هنوز از اج��راي طرح بوم گردي در اين 
مناطق خبري نيس��ت. مازندران بيش از 3 هزار 
و 200 روستا دارد كه بس��ياري از آنها در مناطق 
كوهستاني و جنگلي واقع شده اند كه ظرفيت قابل 
توجهي براي بوم گردي محسوب مي شود.   معاون 
گردشگري اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري مازندران با تأييد اين مطلب می گويد: 
ورود ساالنه 20ميليون مسافر به مازندران سبب 
شده بوم گردي به عنوان بخش مهمي از گردشگري 
كه منجر به تقويت و رونق اقتصاد و اشتغال محلي 
و روستايي مي شود در دستور كار مسئوالن استان 
قرار گيرد.  حسني با بيان اينكه در چند سال اخير 
در حوزه روس��تايي و بوم گ��ردي در مازندران به 
خصوص در شرق استان اقدامات خوبي انجام شده 
مي افزايد: تاكنون 57 پروان��ه اقامتگاه بوم گردي 
در استان مازندران صادر ش��ده كه برخي از آنها 
اكنون پذيراي مهمان هس��تند و توانسته اند در 
جذب گردش��گر خوب عمل كنند.  اين در حالي 
است كه برخي كارشناسان و فعاالن گردشگري 
معتقدند به رغم ادعاي معاون گردشگري استان، 
هنوز بستر و زيرساخت هاي بوم گردي در مازندران 
فراهم نيست.  محمود حس��ن پور استاد دانشگاه 
مازندران در اين خصوص مي گويد: زماني صحبت 
از بوم گردي صحيح است كه الگوي معيشت بومي 
و سكونتگاه هاي بومي وجود داشته باشد به صورتي 
كه بتواند جامعه مدرن را از الگوهاي مكدونالديسم 
)فست فودي( جدا كرده و به سوي بوم سنتي سوق 
دهد چراكه بوم گ��ردي ايزوله يا به عبارتي صرف 

راه اندازي يك خانه شيك و مناسب نيست! 
وي با انتق��اد از نبود الگو، آموزش و بسترس��ازي 
مناسب براي تحقق اهداف بوم گردي در مازندران 
معتقد اس��ت در صورت تداوم روند فعلي نه تنها 
اس��تان از مزاياي اقتصادي و فرهنگي اين شاخه 
گردشگري محروم مي ماند بلكه سبب وارد آمدن 
آسيب به معيشت روستاها و تخريب محيط زيست 
خواهد شد. نتيجه اي كه تغيير چهره روستاها و بوم 
سنتي و همچنين تخريب نواحي جنگلي به بهانه 

رونق صنعت توريسم آن را قوت مي بخشد.

   اردبيل: مدير كل دامپزشكي استان اردبيل گفت: در صنعت مرغداري 
و پرورش طيور در استان هيچ موردي از وجود هورمون قابل مصرف گزارش 
نشده است.  صادق صالحي اظهار كرد: اصالح ژنتيكي جوجه ها و ضريب 
تبديل آنها از نظر موادغذايي همواره از س��وي دامپزش��كي استان رصد 
مي شود و در حال حاضر طيور توليد شده در مرغداري هاي استان اردبيل 

به بازار روسيه صادر مي شود. 
   سمنان: مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان سمنان از تحت 
پوشش بودن بيش از 500 بيمار صعب العالج و پرهزينه اين استان خبر داد. 
سيدجواد رضوي با بيان اينكه كميته امداد ساالنه هزينه هاي زيادي در زمينه 
درمان و هزينه هاي كمك درماني صرف مي كند افزود: ساالنه بيش از 200 

ميليون ريال در زمينه خريد پوشاك براي افراد سالمند هزينه مي كنيم. 
   سيستان و بلوچستان: مديركل راه و شهرسازي جنوب سيستان 
و بلوچستان گفت: براي ارتقاي سطح ايمني محورهاي جنوب استان و 
با توجه به پرتصادف بودن اين محورها، طي ماه هاي اخير 9۸ كيلومتر 
از نقاط پرحادثه جنوب استان شناسايي و براي كاهش تلفات جاني با 
سه خط ممتد زرد خط كشي شد. ايوب كرد افزود: در اين راستا اعتباري 
بيش از 30 ميليارد ريال به آن اختصاص يافت. به گفته وي با اين وجود 
افزايش ضريب ايمني و رساندن معابر بين شهري در حوزه جنوب استان 

به استاندارد هاي ايمني، نيازمند اعتبار است كه بايد تأمين شود. 
   خراسان رضوي: اولين همايش منطقه اي حفاظت ساختمان ها در 
برابر حريق با حضور رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي وزارت 
راه و شهرسازي؛ توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان 
رضوي، كميسيون حريق سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
مشهد و دبيرخانه فناوري هاي نوين صنعت ساختمان در مشهد مقدس 
برگزار مي شود. محمدرضا مهردوست رئيس دفتر منطقه شمال شرق مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و مسئول دبيرخانه دائمي فناوري هاي 
نوين صنعت ساختمان گفت: از محورهاي اين همايش مي توان به بررسي 
علل آتش سوزي هاي اخير در كشور، كاربرد مصالح نوين با مقاومت باال در 
برابر آتش، سيستم هاي هوشمند اعالم و اطفاي حريق و محافظت انواع 

سازه ها و ساختمان هاي بلندمرتبه در برابر حريق اشاره كرد.

خوزستاني ها سال هاست با عديده اي از مشكالت 
همچون ريزگردها، آلودگي هوا، كاهش شديد منابع 
آبي و آلودگي آب ش��رب و غيره دست و پنجه نرم 
مي كنند. با اين حال هر سال به جاي اينكه از شمار 
معضالت اين استان كاسته شود، خبرهاي جديدي 
در رابطه با وقوع حادثه اي تلخ تر منتش��ر مي شود. 
هدررفت 40 درصدي منابع آبي به دليل فرسودگي 
شبكه آبرساني استان نيز از اين دست اخبار است كه 
مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان در رابطه 
با آن مي گويد: »ما هم معتقديم بحث فقط بودجه 
نيست و مشكل بزرگ استان ما فرهنگي است كه 
هم شامل فرهنگ سازماني و هم فرهنگ مردمي 
مي شود.«  صادق حقيقي پور مي افزايد: »متأسفانه 
در حال حاضر ما در ش��بكه توزيع مشكل داريم و 

فرسودگي خطوط آب يكي از آنها است.«

   خوزستان اسير مديريت ناكارآمد
البته همان طور كه گفته شد، مشكل خوزستان 
تنها معضل نبود منابع آبي چه سالم و چه آلوده 
نيست و عديده اي از معضالت را شامل مي شود به 
طوري كه گويي مديريت ناكارآمد مسئوالن است 
كه در تمام بخش هاي اين استان مشكل ساز شده 
است. در اين راستا نماينده مردم ايذه و باغ ملك 
در مجلس شوراي اسالمي به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »به رغم اينكه در گذش��ته خوزستان 
يكي از اس��تان هاي مهم كش��ور بود و در زمينه 
امكانات چيزي كم نداش��ت، اما ام��روز به دليل 
بي توجهي هاي متعدد مس��ئوالن با مش��كالت 
زيادي مواجه ش��ده اس��ت.« گفته مي ش��ود در 
گذشته خوزس��تان به قدري پيشرفته بوده كه از 
كش��ورهاي ديگر به اين اس��تان كارگر فرستاده 

مي شده است. هدايت اهلل خادمي با تأييد مطالب 
فوق مي افزايد: »ب��ا اين حال امروز خوزس��تان 
از تم��ام زيرس��اخت هاي الزم و ب��ه روز محروم 
اس��ت و تمام آنچه كه امروز به عنوان خوزستان 
مي شناس��يم مربوط به گذشته است و مسئوالن 
ب��راي پيش��رفت آن هي��چ كاري نكرده اند.« در 
اين راس��تا نيز مي توان به نبود فرودگاه و اصالح 
خطوط جاده اي و ريلي خوزستان اشاره كرد كه 
سال هاست مسئوالن به جاي احداث و اصالح آنها 
به دادن وعده  بس��نده كرده اند. در اين خصوص 
نماينده مردم ايذه و باغ ملك در مجلس مي گويد: 
»مشكل اصلي خوزس��تان در حال حاضر راه ها 
اس��ت، جاده و محورهاي اين اس��تان فرسوده و 
نامناس��ب هس��تند. با اينكه 65 درصد حمل و 
نقل كاميون هاي كشور در جاده هاي اين استان 

از جمله اهواز، اي��ذه و ل��ردگان و اصفهان انجام 
مي شود، اما هنوز براي اصالح اين خطوط كاري 
انجام نشده است.« خادمي ادامه مي دهد: »يكي 
از اين مسيرها به رغم اينكه فاصله استان تا تهران 
را به شدت كاهش مي دهد و جاده اي ملي است، 
اما به دليل بي توجهي هاي مسئوالن ساالنه بيش 
از 200 كشته و مصدوم روي دس��ت خانواده ها 
باقي مي گذارد. از طرف ديگر جاده هاي ش��هري 
خوزستان هم از وضعيت بس��يار بدي برخوردار 
هستند و چيزي به اس��م جاده روستايي هم در 

خوزستان وجود ندارد.«
   خطوط دسترسي و آب فرسوده و محدود

عالوه بر خطوط جاده اي سال هاس��ت قرار است 
به منظور دسترسي بهتر ش��هرهاي خوزستان، 
فرودگاه هايي احداث شود، اما آنها هم به سرنوشت 
اصالح و ترميم خطوط جاده اي گرفتار شده اند. 
حتي اين اس��تان از خطوط ريلي مناس��بي هم 
برخوردار نيس��ت و به گفته نماين��ده مردم ايذه 
و باغ ملك در مجل��س هر آنچه ام��روز به عنوان 
خطوط ريلي در خوزس��تان فعال است، مربوط 
به سال ها پيش اس��ت.  خادمي در اين باره ادامه 
مي دهد: »در بحث ريلي خوزس��تان از وضعيت 
بدي برخوردار اس��ت و همان خ��ط ريلي كه 60 
سال پيش در خوزستان احداث شده و خرمشهر 
و انديمش��ك را به تهران وصل مي كند، را داريم. 
در صورتي كه 20 س��الي مي شود قرار است خط 
ريلي از خوزستان به اصفهان احداث شود.«  عالوه 
بر اين قرار بود به لحاظ امنيتي اس��تان هم براي 
برخي از جاده هاي خوزس��تان جاده هاي موازي 
ساخته ش��ود تا در صورت نياز و بروز مشكل، راه 
دسترسي به اين استان قطع نشود. نماينده مردم 
ايذه و باغ ملك در مجلس ب��ا تأييد مطالب فوق، 
مي گويد: »در ح��ال حاضر خط ريل��ي نداريم و 
شهرس��تان هاي ما كه 1300 كيلومتر از تهران 
فاصله دارند و كوهستاني هس��تند به دسترسي 
نياز دارند. با اين حال مسئوالن در اين خصوص 
هيچ برنامه اي ندارند.« عالوه بر تمام آنچه گفته 
ش��د، همان مس��ئله مهم منابع آبي از مهم ترين 
دردهاي مردم است كه تمام زندگي خوزستاني ها 
و اشتغالش��ان را تحت تأثير قرار مي دهد. با اين 
حال گويي مسئوالن تشنگي مردم را به شوخي 
گرفته اند. در اين خصوص نماين��ده مردم ايذه و 
باغ ملك در مجلس مي گوي��د: »وضعيت آب چه 
از لحاظ كميت و چه كيفيت بس��يار بد است. در 
حال حاضر آبي كه از تمام فاضالب هاي ش��هري 
و بيمارس��تاني كارون جم��ع آوري ش��ده به آب 
شهري منتقل مي ش��ود كه عالوه بر طعم و بوي 
بد، منجر به شيوع انواع بيماري هم مي شود.« در 
حال حاضر 65 درصد منابع آب زيرزميني كشور 
كاهش يافته و در اين استان هم به رغم وجود اين 
معضل، سيستم آب لوله كش��ي آن هم فرسوده 
است. خادمي ادامه مي دهد: »اغلب روستاها 3 ماه 
تابس��تان آب ندارند و با وانت و تراكتور از مناطق 
ديگر آب مي آورند. از طرفي ريزگردها را هم داريم 
كه نتيجه خشك ش��دن تاالب هاي استان در اثر 

مديريت ناكارآمد مسئوالن است.«
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 40درصد منابع آبی خوزستان 
از لوله های فرسوده هدر می رود

 نماينده مردم ايذه و باغ ملك در مجلس در گفت وگو با »جوان«: 
مديريت ضعيف 40 درصد منابع آبي خوزستان را هدر مي دهد و زيرساخت ها را دچار مشكل كرده است

جاي خالي بوم گردي در قلب بهشت ايران
خانه هاي روستايي مازندران در حسرت برنامه جامع جذب گردشگرمانده اند

سال هاست خوزستاني ها با عديده اي از مش�كالت از جمله هجوم ريزگردها، 
آلودگي هوا، كاهش ش�ديد ذخاير آبي و نبود آب ش�رب س�الم دست و پنجه 
نرم مي كنند. با اينكه انتظار مي رود مس�ئوالن تمام تالشش�ان را در راستاي 
رفع اين معض�الت ب�ه كار گيرن�د، مديرعامل ش�ركت آبفاي خوزس�تان از 
هدررفت 40 درصدي مناب�ع آبي خبر مي دهد. خبر تلخي كه كارشناس�ان با 

بيان اينكه هدررفت آب بيش از آن اس�ت كه بتوان با فرهنگ سازي برطرفش 
كرد، از فرس�ودگي ش�بكه آب به عنوان معضل اصلي مي گويند. مشكلي كه 
مي توانست طي اين س�ال ها با برنامه ريزي به موقع مسئوالن مرتفع شود. در 
اين راس�تا نماينده مردم اي�ذه و باغ ملك در مجلس ني�ز بي توجهي متوليان 
به اصالح زيرساخت ها را دليل اصلي تعدد مش�كالت خوزستاني ها مي داند. 

محمدرضا سوري

ميترا شهبازي
   گزارش يك

بوشهر استان سبز کشور مي شود   
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر گفت:    بوشهر
ارتقاي شاخص هاي گازرساني در اين استان 
باعث شده استان بوشهر در يك قدمي تبديل شدن به استان سبز قرار گيرد. 
مهندس غالمعباس حس��يني افزود: تاكنون 36 شهر و 35۸ روستاي 
اس��تان عمليات گازرس��اني آنها انجام شده اس��ت.  وي اضافه كرد: با 
گازرساني به اين تعداد شهر و روستا، ضريب نفوذ گاز شهري و روستايي 
استان به ميزان چشمگيري افزايش يافته اس��ت.  مديرعامل شركت 
گاز استان بوشهر اظهار داشت: 104 روستاي استان بوشهر تا سال 92 
داراي شبكه گازرساني بودند كه در زمان حاضر اين آمار بيش از سه برابر 
شده است.  حسيني اظهار كرد: در بخش گازرساني شهري نيز تا سال 
92، 72 درصد از جمعيت شهري استان زيرپوشش شبكه گاز شهري 
قرار داشت كه اين آمار در اين مدت به 9۸ درصد افزايش يافته است.  
وي يادآور شد: با توجه به مصوبه هاي توسعه گازرساني به نقاط محروم و 
دوردست كشور و همت شركت گاز استان بوشهر تالش مي شود به تمام 
وظايف خود در زمينه توسعه گازرساني عمل كرده و اندك روستاها و 
شهرهاي باقي مانده اس��تان نيز از شبكه گازرس��اني برخوردار شوند.  
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر گفت: طرح شهر سبز زماني محقق 
مي ش��ود كه همه نقاط شهر زير پوشش شبكه گازرس��اني قرار گيرد.  
حسيني ادامه داد: هم اكنون با توجه به اينكه بخش عمده نقاط شهري 
و روستايي استان بوشهر زير پوشش شبكه گازرساني قرار گرفته اين 

استان تا تبديل شدن به استان سبز فاصله اندكي دارد. 

  تبريز میزبان 1100 ناشر 
در پانزدهمین نمايشگاه بین المللي کتاب    

نمايش�گاه بين المللي كتاب با حضور    آذربايجان شرقي
بيش از يك هزار ناشر داخلي و 100 ناشر 
خارج�ي از دوم ت�ا هفت�م آب�ان در تبري�ز برگ�زار مي ش�ود. 
محمد محمدپور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي با اعالم 
خبر فوق و با اشاره به اهميت كتاب در توسعه همه جانبه جوامع اظهار داشت: 
مطالعه و كتابخواني يكي از شاخصه هاي توس��عه فرهنگي است و وقتي 
توسعه فرهنگي شكل بگيرد مطمئناً مي توان به توسعه جوامع در همه ابعاد 
آن اميدوار بود.  وي با اشاره به برنامه هاي جنبي نمايشگاه بين المللي كتاب؛ 
اجراي مسابقه هاي مختلف و اجراي موسيقي هاي آئيني، شب هاي شعر و 
ادب، اجراي برنامه هاي مختلف با محور اقتصاد مقاومتي، توليد، اشتغال و 
كارآفريني، معرفي جاذبه و ظرفيت هاي تبريز براي سال 201۸، برگزاري 
نمايشگاه هاي مختلف هنري و... را از ديگر برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه 
اعالم كرد.  اين مسئول از تقويت بخش بين الملل نمايشگاه كتاب خبر داد و 
اظهار داشت: با توجه به تأكيدات وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و با توجه به 
قرار گرفتن در آستانه رويداد فرهنگي و تاريخي تبريز 201۸ درصدد هستيم 
بخش بين الملل نمايشگاه كتاب تقويت شود و در اين راستا با رايزني هاي 
صورت گرفته با مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران از ناشران كشورهاي 
همسايه از جمله جمهوري آذربايجان، روسيه، تركيه، عراق و لبنان دعوت 
به  عمل آمده است.  محمدپور با اشاره به توزيع بن كارت هاي خريد كتاب در 
نمايشگاه بين المللي گفت: سال گذشته براي حمايت از مصرف كنندگان و 
خريداران كتاب رقم بن كارت هاي حمايتي يك ميليارد و 200 ميليون تومان 
بود كه براي نمايشگاه امسال اين رقم به يك ميليارد و 500 ميليون تومان 
افزايش داده شده است.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي 
رقم بن كارت ها را براي خريداران تا سطح فوق ليسانس و پايين تر 100 هزار 
تومان، دكترا و دروس خارج حوزه ها 150هزار تومان اعالم كرد.  محمدپور 
علت تغيي��ر زمان برگزاري نمايش��گاه كت��اب تبري��ز را اعتراضات مكرر 
كتابفروشان استاني اعالم كرد و گفت: كتابفروشان استاني به زمان برگزاري 
كتاب به دليل همزماني آن با آغاز بازگشايي مدارس و دانشگاه ها اعتراض 
كرده بودند در نتيجه براي حمايت از كتابفروشان امسال زمان نمايشگاه 
به جاي مهر به آبان ماه منتقل شده و عالوه بر آن تأمين اعتبار هزينه هاي 

برگزاري نمايشگاه نيز در علت تغيير زمان آن بي اثر نبوده است. 

پروژه تولید برق از زباله در زنجان اجرا مي شود
استاندار زنجان از اجراي پروژه توليد برق     زنجان
از زباله خبر داد و گفت: اين طرح با حجم 
سرمايه گذاري 11۵ ميليون دالري توسط شركت انگليسي انجام مي گيرد. 
اسداهلل درويش اميري با اشاره به اينكه توليد برق از زباله براي سرمايه گذار 
ماهيت اقتصادي دارد ابراز كرد: اما اين طرح يك هدف ايده آل را دنبال 
مي كند كه آن حفظ محيط زيست، ارتقاي فرهنگ و بهداشت عمومي 
جامعه است.  وي حجم سرمايه گذاري پروژه توليد برق از زباله در شهر 
زنجان را 400 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: بايد اين كار با جديت 
تمام دنبال و از ايجاد موانع براي آن جلوگيري شود.  استاندار زنجان با 
اشاره به اينكه وجود زباله در محيط زيست مشكالتي را به وجود مي آورد، 
ابراز كرد: اميدواريم اجراي هر چه سريع تر اين پروژه در زنجان مقدمه اي 

براي عملياتي شدن چنين طرح هايي در ساير استان ها باشد. 

 اختصاص 24میلیارد تومان  تسهیالت 
به مشاغل خانگي سیستان و بلوچستان 

معاون هماهنگي ام�ور اقتصادي و     سيستان وبلوچستان
توسعه منابع استانداري سيستان و 
بلوچستان در جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان از اختصاص 
240 ميلي�ارد ري�ال تس�هيالت مش�اغل خانگ�ي خب�ر داد. 
سكينه اش��رفي با بيان اينكه اين رقم هر چند محدود است اما مي تواند 
زمينه ساز توسعه اشتغال در سطح استان باشد، گفت: استان سيستان و 
بلوچستان در زمينه جذب تسهيالت در سنوات قبل عملكرد خوبي داشته و 
320 عنوان شغلي در سامانه تعريف شده كه در اين بين بايد به صنايع دستي 
نگاه متفاوت و برجسته اي داشته باشيم.  وي با مهم خواندن نقش نظارت و 
هدفمندي در اعطاي تسهيالت به مشاغل خانگي گفت: توسعه نظارت ها و 
بازرسي ها بر طرح هاي اشتغالي مي تواند مهم و مؤثر باشد و اعطاي تسهيالت 
بايد به نحوي باشد كه ضمن ثبات در اشتغال پايدار، ارزش افزوده ايجاد كند.  
اشرفي بر انجام مطالعات فراگير قبل از روند اعطاي تسهيالت تأكيد كرد و 
گفت: بر همين اساس تشكيل كميته مطالعاتي تخصصي و سنتز مطالعات 
موجود براي دس��تيابي به نتايج مطلوب ضروري است.  وي با بيان اينكه 
دستگاه هاي متولي در اين زمينه نقش تسهيل گر را براي متقاضيان داشته 
باشند، افزود: توزيع اعتبارات بايد به گونه اي باشد كه دسترسي همه مراكز 

جمعيتي از جمله روستاها براي جذب اين اعتبارات يكسان باشد.

راه اندازي دومین دپارتمان زبان فارسي 
دانشگاه مازندران در قزاقستان 

رئيس دانشگاه مازندران از راه اندازي     مازندران
دومين دپارتمان زبان فارس�ي توسط 
اين دانش�گاه در دانش�گاه آتيرائو كش�ور قزاقس�تان خبر داد. 
سيدخالق ميرنيا با اشاره به اجالس دانش��گاه هاي حاشيه خزر در كشور 
قزاقستان اظهار كرد: اتحاديه دانشگاه هاي حاشيه خزر ساالنه جلساتي را 
يكي از كشورهاي اطراف خزر برگزار مي كند كه امسال اين اجالس در شهر 
آتيرائو كشور قزاقستان برگزار خواهد شد.  وي با بيان اينكه تمام دانشگاه هاي 
حوزه خزر از استان هاي گيالن، مازندران، گلستان و مؤسسات تحقيقاتي و 
پژوهشي در اين اجالس شركت مي كنند، گفت: اين اجالس از روز چهارشنبه 
در شهر آتيرائو آغاز شده و تا عصر جمعه ادامه دارد.  رئيس دانشگاه مازندران با 
بيان اينكه در اين اجالس مسائل فرهنگي، آموزشي و تحقيقاتي مورد بحث 
قرار مي گيرد، اظهار كرد: از آنجا كه كشورهاي حوزه درياي خزر فرهنگ، 
زبان، گفتمان و منافع مشترك دارند، اين اجالس مي تواند براي فهم عمومي 
ساكنان حاشيه خزر بسيار مفيد باشد و اين اجالس در واقع نوعي همكاري 
علمي دانشگاهي است.  ميرنيا اضافه كرد: يكي از مهم ترين دستاوردي كه 
اين اجالس مي تواند براي دانشگاه مازندران داشته باشد راه اندازي دپارتمان 

زبان فارسي در دانشگاه آتيرائو كشور قزاقستان است.

رئي�س س�ازمان صنع�ت، مع�دن و تج�ارت 
گلس�تان از پرداخ�ت بي�ش از 314 ميلي�ارد 
ريال تس�هيالت رونق توليد به 21 توليدكننده 
استان از ابتداي س�ال جاري تاكنون خبر داد. 
حسينقلي قوانلو گفت: پس از اجراي مجدد طرح رونق 
توليد در سطح كشور، ۸۸0 واحد و طرح توليدي استان 
از بخش هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت، جهاد 

كشاورزي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
جهت دريافت تسهيالت رونق توليد در سامانه بهين ياب 
ثبت نام كرده اند، كه پس از بررسي كميته كارشناسي 
و در نهايت تصويب كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
اس��تان، از اين تعداد 594 درخواست جهت دريافت 
مبلغي بالغ بر 766 ميليارد تومان تسهيالت به بانك هاي 
استان معرفي شده اند.  وي افزود: از اين تعداد، تاكنون 

21 واحد موفق به اخ��ذ بيش از 31 ميلي��ارد تومان 
تسهيالت رونق توليد از بانك هاي استان شده اند، كه از 
نظر مبلغ پرداخت شده استان گلستان در رتبه هشتم 
كشور قرار دارد.  به گفته قوانلو، در ميزان مبلغ معرفي 
شده به بانك ها از محل اين طرح هم استان گلستان در 
جايگاه هفتم كشور قرار دارد كه نشان دهنده عزم جدي 
مسئوالن استان براي رفع مشكالت واحدها و طرح هاي 

توليدي استان است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گلس��تان همچنين در خصوص اجراي طرح 
نوسازي و بازسازي صنايع در استان گفت: از شروع اين 
طرح در استان كه در سال جاري اجراي آن آغاز شده 
تعداد 152 واحد جهت دريافت تسهيالت اين طرح در 
سامانه ثبت نام كرده اند كه از اين حيث استان گلستان 

در جايگاه نخست كشور قرار دارد.

اختصاص 314ميليارد ريال تسهيالت به توليدكنندگان گلستان
   گلستان


