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معاون خدمات شهري شهرداري 
سرپل ذهاب: ماشين آالتي كه در 
شهرداري س�رپل ذهاب استفاده 
مي ش�وند مكانيزه نيس�تند. به 
همين خاطر كار جمع آوري زباله ها 
در مناط�ق زلزله زده با دش�واري 

بسياري پيش مي رود

 اقتصاد مقاومتي شعار نيست
 چراغي  است براي روشن كردن روستاها

اقتصاد مقاومتي يا همان مقاوم سازي اقتصادي بدين معناست كه اگر 
بخواهد آسيبي به اقتصاد وارد شود كه سبب فلج شدن آن شده و جامعه 
را در ركود و س��كون نگه دارد، اين روش مانع آن شده و بتواند در برابر 
آن مقاومت كند.  وضع اين اصطالح در واقع در سال 1389 توسط مقام 
معظم رهبري صورت پذيرفت. در آن زم��ان و در بحبوحه تحريم ها و 
براي كمتر آسيب ديدن اقتصاد اين راه كارها توسط معظم له تبعيين 

گرديد و دستگاه ها ملزم به رعايت آن شدند. 
در اين راس��تا تعاريف متعددي از آن ش��ده اس��ت كه مي توان گفت 
بهترين تعريف هماني است كه رهبر انقالب بيان فرموده اند: »اقتصاد 
مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در 
شرايط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تعيين كننده رشد و 

شكوفايي كشور ما شود.« )ديدار دانشجويان 91/5/16( 
از بررس��ي مجموع بيانات رهبر معظم انقالب چنين بر مي آيد كه اين 
اقتصاد در صورتي قابل تحقق است كه نگاه به درون داشته و در پي فعال 
كردن منابع داخلي باشد. اگر چه در اين راستا مانعي براي استفاده از 
منابع خارجي هم در موارد خاص وجود ندارد. اما اگر تماماً يا غالباً نگاه به 
بيرون بوده و به توان داخلي و منابع كشور توجه نگردد اقتصاد مقاومتي 
دقيقاً عكس عمل كرده و به ضد خود تبديل مي شود.  از اين جا معلوم 
مي شود كه چرا بحث اقتصاد مقاومتي تاكنون در حد شعار باقي مانده و 

صرفاً به صورت جلسه ها ختم شده است. 
با بررسي عملكرد مسئوالن و حتي سخنان آنان مي توان نتيجه گرفت 
با رويكردي ك��ه آنان در پيش گرفته اند اساس��اً نمي ت��وان به اقتصاد 
مقاومتي و نتايج آن دل بست.  بسياري از صنايع كوچك در استان ها و 
روستاها در انتظار نگاه حمايتي دولت هستند تا با گوشه چشمي به آنها 
چراغ هايشان روشن و چرخ هايشان به حركت درآيند. از پرورش ماهي 
و قارچ و طيور گرفته تا احياي باغات و صنايع دستي كه هر منطقه براي 

خود حرفي دارد و ادعايي. 
اما وقتي طي س��ال هاي اخير به وضع واردات كاال و چشم دولتي ها به 
قرارداد بستن با خارجي ها نگاه نمي كنيم قابل تصور و البته تصديق است 
كه اقتصاد مقاومتي در حد شعار باقي خواهد ماند و با گذاردن پسوند 
اقتصاد مقاومت��ي كنار هر كاري نمي توان توقع داش��ت كه اين امر در 
كشور محقق گردد.  لذا به نظر مي رسد بايد به اقتصاد درون زا توجه ويژه 
داشت  خصوصاً در شهرها و روستاهاي كوچك. چرا كه با هزينه كمتر 
و با امكانات محلي مي توان هم اشتغال پايدار ايجاد كرد و هم از منابع 
سرشار به نحو ممكن استفاده برد.  وجود نيروهاي كار جوان و تحصيل 
كرده و همچنين منابع و امكانات در استان ها اين نويد را مي دهد كه با 
اطمينان و اعتماد به نيروي داخلي مي توان اقتصاد مقاومتي را تحقق 
بخشيد و آن را به يكي از منابع قدرت جمهوري اسالمي ايران تبديل 
كرد.  به عنوان نمونه مي توان به صنعت هس��ته اي كش��ور اشاره كرد 
كه توس��ط نيروهاي متخصص جوان و توانمند داخلي توانس��ت رشد 
ش��گفت انگيزي پيدا كند. اين عرصه به عنوان يك الگوي انجام شده 
قابل مشاهده و لمس است و حاال مي توان گفت »ما مي توانيم، به شرط 

اعتماد به توانمندي هاي داخلي«. 
در همين راس��تا حتي مقام معظم رهبري در زمان تبليغات انتخاباتي 
نامزدهاي رياست جمهوري نيز يكبار ديگر تأكيد كردند كه نامزدهاي 
انتخاباتي به مردم قول بدهند كه نگاهشان به ملت ايران است نه بيرون 
مرزها و فرمودن��د: »يك نظام سياس��ي بالنده و توانمن��د براي اينكه 
بتواند در دنيا مطرح و سرشناس باشد، بايد براي پيشرفت و توسعه به 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي داخلي تكيه كند. توجه به توانمندي داخلي 
باي��د در تبليغات هاي انتخابات��ي نامزدهاي رياس��ت جمهوري مورد 
توجه جدي قرار بگيرد و فردي كه رأي مردم را نيز به دس��ت مي آورد 
بايد تمام نگاه و توجه اش براي حل مش��كالت كشور، رشد و پيشرفت 
به توانايي هاي داخل مرزها باش��د.« در كوتاه كالم بايد تأكيد كرد كه 
اقتصاد مقاومتي دست يافتني است، اگر دولت به جاي نگاه به بيرون از 
مرزها و اقتصاد برون زا، نگاه به درون و اقتصاد درون زا را با بهره گيري از 

پتانسيل هاي موجود در استان ها در دستور كار خود قرار دهد.

وقوع خشكسالي 

محمدرضا سوري
   گزارش2

در كن�ار كاه�ش 
بارندگ�ي س�بب 
شده تا كاش�ت گياهاني كه به حداقل آب نياز 
دارن�د در اولويت ق�رار بگي�رد. در اين ميان 
كارشناس�ان گياهي كشور از س�ال ها قبل با 
اس�تفاده از تحقيقات ويژه و تجربيات س�اير 
كشورها كه در اين زمينه گام برداشتند موفق 
ش�دند اولين بانك ژن گياه�ي در اصفهان را 
ايجاد كنند؛ موضوعي كه به گفته مديرعامل 
س�ازمان پارک ها و فضای س�بز ش�هرداری 
اصفهان اين مركز تحقيقاتی كه در دو دهه قبل 
به دست محققان استان راه اندازی شد، در حال 
حاضر به بزرگ ترين بانك ژن گياهان مقاوم به 
خشكی تبديل شده و مي تواند نيازهاي تمامي  
استان هاي كشور را در اين زمينه تأمين كند.

    
كاهش منابع آبي از جمله مس��ائلي است كه از 
سال ها قبل س��بب شده تا كش��ت گياهاني كه 
به آب فراوان نياز دارند با چالش ش��ديد مواجه 
شود، موضوعي كه موجب شده تا تحقيقات براي 
گياهاني كه به حداقل ممك��ن آب نياز دارند در 

دستور كار محققان علوم گياهي قرار بگيرد.
يكي از كارشناس��ان گياهان مقاوم ب��ه بي آبي در 
اين خصوص به »ج��وان« مي گويد: »در حالي كه 
تا چند دهه قبل چالش��ي به نام كم آبي با ش��دت 
كنوني وجود نداشت اما امروزه با وقوع خشكسالي 
و كاهش بارندگي نياز است تا كشت گياهاني كه به 
حداقل آب نياز دارند در دس��تور كار قرار بگيرد.« 
مهدي ابوالحسني مي افزايد: »در حالي كه بيشتر 
كشورهاي صاحبنام در اين زمينه اقدامات خوبي را 
انجام داده اند اما اين مهم تا سال هاي قبل در ايران 
مورد غفلت قرار  گرفت.« وي ادامه مي دهد: »با اين 
وجود از چند سال قبل با هشداري كه كارشناسان 
در اين زمينه دادند اقدامات خوبي انجام گرفت كه 
مي توان به آينده مثبت در اين زمينه اميدوار شد.« 

   گياهاني كه كم آب مي خورند
تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد در طبيعت 
برخي گياهان وجود دارند كه به آب حداقلي نياز 
دارند كه با كشت آنها در مناطق كم آب مي توان 
سرس��بزي، اش��تغال و درآمدزايي را ب��راي اين 
مناطق به ارمغان آورد . مديرعامل يك ش��ركت 
دانش بنيان در اي��ن خصوص مي گويد: »با توجه 
به كاهش بارندگي  و وقوع خشكسالي در بيش از 
70 درصد استان هاي كشور، بهتر است به جای 
كشت محصوالت پرآب مانند يونجه، ذرت، جو و... 
گياهان دارويی بكاريم.« حجت اهلل ذبيحی با اشاره 
به ارزش اقتصادي اين نوع گياهان مي افزايد: »به 
عنوان مثال كش��ت هر هكتار گياهی مانند گل 
گاوزبان برای حداقل 150  تا 300 نفر اش��تغال 
ايجاد می كند و از سوی ديگر 160 ميليون تومان 
در هر هكتار  درآمدزايی خواهد داش��ت، اين در 
حالی است كه برای كشت ذرت چنين رقم بااليی 
در ايجاد شغل و درآمدزايی نداريم و عالوه بر آن 
به آب زيادی برای كش��ت نياز است.« وي ادامه 

مي دهد: »با كاش��ت يك هكتار جو، درآمد يك 
روس��تايی برابر با  ۴ ميليون تومان می شود ولی 
زمانی كه يك هكتار آويش��ن كاش��ته شود، اين 
درآمد برابر است با ۴0 تا 80 ميليون تومان، كه با 
آن می توان برای ۲5 تا 150 نفر شغل ايجاد كرد.« 
اين در حالي است كه تحقيقات نشان مي دهد با 
كشت گل محمدی كه  بيش از 30 ميليارد يورو 
در دنيا گ��ردش مال��ی  دارد، مي توانيم بهترين  
توليد كنن��ده گل محمدی در دنيا باش��يم و در 
زمينه توليد گل، گالب، اسانس ها و طعم دهنده ها 

نيز پيشتاز شويم.
 پيشتاز در پرورش گياهان مقاوم به كم آبی

در ميان استان هاي كش��ور كه در زمينه كاشت 
گياهان مقاوم به خشكي كارهاي ارزنده اي انجام 
داده اند مي توان به اصفهان اشاره كرد كه به عنوان 
نمونه مي توان از ايستگاه تحقيقاتی محمودآباد 
نام برد. مدير عامل سابق سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان در اين خصوص مي گويد: 
»در حال حاضر ۲70 گونه گياهی مقاوم به كم آبی، 

كلكس��يون ُرزها و گياهان پيازی در ايس��تگاه 
تحقيقاتی محمودآباد وج��ود دارد.« احمدرضا 
س��ليمانی پور مي افزايد: »ايس��تگاه تحقيقاتی 
محمودآباد در ابتدای فعاليت خود، مطالعات بر 
روی بيش از ۴50 رقم از چمن های سردسيری و 
گرمسيری را آغاز كرد و هم اكنون با افزايش اين 
كلكسيون به 550 رقم، نتايج ارزشمندی درباره 
شناسايی گونه های چمن های مقاوم به خشكی، 
شوری، سرما و گرما را به دست آورده است.« وی 
با اشاره به اينكه 70 گونه از گياهان پرورش يافته 
در ايس��تگاه تحقيقاتی محمودآب��اد با اقليم آب 
و هوای اصفهان س��ازگاری دارد ادامه مي دهد: 
»اين  گونه ها به توليد انبوه رسيده و حتی بخش 
خصوصی هم برای توليد انبوه آنها دس��ت به كار 
شده است و در واقع سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان با آوردن اين گونه ها، الگوهای 

كشت را تغيير داده است.«
   فعاليت بزرگ ترين بانك ژن گياهی كشور 
از آنجا كه براي گياهاني كه بايد در مناطق مختلف 
كشت مي شود نياز به تحقيقات ويژه است لذا اين 
مهم سبب ش��ده تا از چند س��ال قبل بزرگ ترين 
بانك ژن گياهی كش��ور در اصفهان فعاليت خود 
را آغاز كند. مديرعامل س��ازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان در اين خصوص مي گويد: 
»اين مركز تحقيقاتی كه در دو دهه قبل در اصفهان 
راه اندازی ش��د، امروزه با همت محققان استان به 
بزرگ ترين بان��ك ژن گياهان مقاوم به خش��كی 
تبديل شده است.«  فروغ مرتضايی نژاد با بيان اينكه 
بيش از 300گونه گياه مقاوم در اين مركز پرورش 
داده می شود، مي افزايد: »بيش از 350نوع گل رز 
و 500نوع گل داودی در كنار ديگر گل های مقاوم 
در اين مركز كاشته شده است.«  اين كارشناس با 
اشاره به نگهداری   500نوع چمن در اين بانك ژن 
مي افزايد: »با كشت اين گياهان ميزان مصرف آب 
آنها به 10روزيك باركاهش يافته و هزينه های كشت 

گياه نيز به يك سوم می رسد.«

  گلستان: آيين نصب و رونمايي از نخسين پالک ماندگار مفاخر استان 
گلستان با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني بر سر در منزل استاد غالم 
آق هنرمند پيشكسوت صنايع دستي در رشته زيورآالت و از مفاخر استان 
انجام شد.  به گزارش روابط عمومي اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و 
گردشگري شهرستان گنبد كاووس»استاد غالم آق« بيش از 60 سال از 
عمر 80 ساله خود را صرف ساخت زيورآالت تركمن كرده است. وي معروف 
به »خاني تكه« است كه علت اين نام گذاري را نام طايفه اش عنوان مي كند. 

وي ساخت زيورآالت تركمن را از عموي بزرگش ياد گرفته است. 
  زنجان: مدير امور باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي استان زنجان با 
اشاره به ميزان خسارت سرمازدگي به باغات زيتون در استان زنجان گفت: 
سرمازدگي امسال به باغات زيتون ۴5 ميليارد تومان خسارت وارد كرد.  
بهنام اوجاقلو با اشاره به ميزان توليد زيتون در استان اظهار داشت: سال 
گذشته در استان زنجان 30 هزار تن زيتون توليد شده و براي سال جديد با 

وجود خسارت هاي سرما پيش بيني انجام نشده است. 
  خراس�ان جنوبي: معاون ميراث فرهنگي خراس��ان جنوبي گفت: 
بناي ارگ طبس كه از جمله بناهاي تاريخي بجا مانده از زلزله سال 57 به  
شمار مي آيد مرمت و بازسازي مي شود.  علي شريعتي منش افزود: اين بنا 
كه مرمت برج ها و حصار آن طي 3 سال گذشته توسط اداره كل ميراث 
فرهنگي آغاز شده در شهر طبس قرار دارد و قدمت آن به پيش از اسالم باز 

مي گردد و طي دوره هاي مختلف تاريخي مرمت و بازسازي شده است. 
  كردستان: رئيس حوزه هنري انقالب اس��المي در حاشيه برگزاري 
كارگاه خوشنويسي يا كتابت اسماءاهلل و اسماء حضرت رسول )ص( گفت: 
اين برنامه در ادامه سلس��له برنامه هاي ماه مبارک حوزه هنري اس��تان 
برگزار شده اس��ت.  امين مرادي افزود: در اين كارگاه كه حدود 50 نفر از 
خوشنويسان ممتاز و فوق ممتاز استان كردستان حضور دارند اسماء اهلل و 
اسماء پيامبر گرامي اسالم)ص( به رشته تحرير درآمد كه قطعاً آثار متبرک 

شده به القاب حضرت ختمي مرتبت اين برنامه ماندگار خواهد شد. 

اواخر آبان ماه سال گذش��ته بود كه حادثه زلزله 
7/3 ريشتري كرمانش��اه رخ داد. اين حادثه كه 
منجر به خس��ارت ت��ا تخريب كام��ل برخي از 
واحدهاي مسكوني شد؛ مسئوالن را بر آن داشت 
تا عالوه بر امدادرس��اني به مردم سه شهرستان 
خسارت ديده، نخاله هاي س��اختماني را هم به 
سرعت انتقال دهند. اين زباله ها كه گفته مي شود 
محلي براي جوالن جوندگان و حش��رات موذي 
هس��تند، مي توانند خيلي زود در روزهاي گرم 
به گسترش بيماري سالك دامن بزنند. بيماري 
كه در گذشته  هم در اس��تان گزارش شده بود و 
حاال تأخير متوليان در انتق��ال زباله ها مي تواند 
سبب اپيدمي آن ش��ود. سالك بيماري است كه 
با نيش حشره س��الك ايجاد مي شود و زخم آن 
براي هميشه بر روي دست يا صورت فرد قرباني 

باقي مي ماند. 
   حركت كند ماشين هاي حمل زباله

قرار ب��ود تا پاي��ان س��ال 96 به گفت��ه فريدون 

ياوري، مديركل محيط زيست استان كرمانشاه 
نخاله هاي ساختماني سه منطقه سرپل ذهاب، 
ثالث باباجاني و قصرش��يرين ك��ه دچار حادثه 
ش��ده بودند جمع آوري و در ۴0 نقطه به صورت 
موقت دپو شوند. همچنين قرار بود بعد از دپوي 
زباله هاي س��اختماني، آنه��ا بازيافت ش��وند يا 
براي دفن و دپو دائم به مكان ديگري به صورت 
بهداشتي منتقل شوند. در صورت بازيافت پذيري 
زباله ها، مي توان از آنها در راستاي امور بازسازي 
يا ساير امور زيربنايي و عمراني مناطق خسارت 
ديده بهره برد. به گفته اين مقام مس��ئول براي 
ايجاد يك مرك��ز بازيافت زباله در اس��تان نيز از 
اعتبارات ملي 10 ميلي��ارد تومان بودجه جذب 
شده اس��ت. اما با اين حال هنوز كه هنوز است، 
خبري از احداث مرك��زي براي دپ��وي زباله يا 

انتقال آنها منتشر نشده است. 
البته انتقال نخاله ها صورت مي گيرد، اما حركت 
آنها به ق��دري كند اس��ت كه عم��اًل تأثيري در 

كاهش مشكالت مناطق زلزله زده ندارد. معاون 
خدمات شهري شهرداري س��رپل ذهاب در اين 
باره مي گويد: »ماش��ين آالتي كه در شهرداري 
سرپل ذهاب استفاده مي شوند مكانيزه نيستند. 
به همين خاطر كار جمع آوري زباله ها در مناطق 
زلزله زده با دش��واري بس��ياري پيش مي رود.« 
مجيد صحراگرد مي افزايد: »بخش قابل توجهي از 
نخاله هاي ساختماني بعد از زمين لرزه كرمانشاه 
با بيل و تجهيزات ابتدايي جمع آوري ش��د و اين 
روند نيز همچن��ان ادام��ه دارد.« همين دليلي 
براي كند پيش رفتن انتقال زباله ها اس��ت. وي 
با اشاره به اينكه ماش��ين آالت شهرداري تهران 
قادر به تردد در كمپ هاي احداث شده در مناطق 
زلزله زده نيستند و بايد نيرو ها به صورت انفرادي 
در اين مناطق حضور پيدا كنند، ادامه مي دهد: » 
100 نيرو مسئوليت جمع آوري زباله در مناطق 
زلزله زده را برعهده دارن��د و روزانه در گروه هاي 

15 تا ۲0 نفره فعاليت مي كنند.«

    تشديد مشكالت با باال رفتن دما 
در ح��ال حاض��ر گفت��ه مي ش��ود ك��ه ط��ي 
برنامه ريزي ه��اي اوليه محلي در قصر ش��يرين 
براي دپوي زباله ها در نظر گرفته ش��ده است با 
اين حال در نبود تجهيزات حمل و نقل زباله، اين 
انتقال به كندي پيش م��ي رود. در اين خصوص 
همان طور كه در گذش��ته بيم آن مي رفت كه با 
افزايش دما احتمال ش��يوع ان��واع بيماري ها در 
بين مردم زلزله زده گسترش يابد، رئيس مركز 
بهداشت اس��تان كرمانش��اه با انتقاد از وضعيت 
جمع آوري نخاله هاي ساختماني در روستاهاي 
مناطق زلزل��ه، مي گويد: »در اي��ن زمينه اقدام 
خاصي ص��ورت نگرفته و معض��ل نخاله ها هنوز  
در روستاها پابرجاست.« ابراهيم شكيبا با اشاره 
به اينكه خوشبختانه با تالش هاي صورت گرفته 
وضعيت بهداش��ت منطقه تا مقدار قابل توجهي 
بهبود يافته اس��ت، مي افزايد: »با اين حال هنوز 
فاصله زيادي با ش��رايط اي��ده آل داريم. « وي با 
اش��اره به اينكه وجود نخاله ه��ا مي تواند محل 
مناس��بي براي انواع جوندگان و حشرات باشد و 
همين امر دركنار معضل پساب ها در اين مناطق 
احتمال وقوع اپيدمي سالك در منطقه را تشديد 
مي كند، مي افزايد: »بيماري سالك بيماري بومي 
مناطق زلزله زده است و اين معضالت و چالش ها 

مي تواند اپيدمي آن را ايجاد كند.«
عالوه بر اين وجود سگ هاي ولگرد و كنترل نشده 
هم مي توان��د بيماري هاري را گس��ترش دهد و 
مشكالت را دو چندان كند. همچنين در خصوص 
معضل پس��اب ها و آب هاي س��طحي هم رئيس 
مركز بهداشت استان كرمانش��اه مي گويد: »17 
نقطه را كه محل تجمع پس��اب است را مشخص 
كرده  و به شركت آب و فاضالب جهت جمع آوري 
معرفي كرده  ايم. اما هن��وز اقدامي براي رفع اين 
مشكل صورت نگرفته است.« گفته مي شود كه 
با گرم شدن هوا وجود پس��اب مي تواند به شيوع 
بيماري هاي منتقله از طريق آب و غذا دامن بزند. 
بنابر اين ب��ا اين تفاس��ير هرچه س��ريع تر بايد 
اقدامات الزم در جهت انتقال بهداشتي نخاله هاي 
ساختماني انجام ش��ود. زباله هايي كه مي توانند 
كمكي براي بازس��ازي زيرساخت هاي خسارت 
ديده استان باش��ند. عالوه بر اين انتقال به موقع 
اين پسماندها مي تواند جلوي شيوع هرچه بيشتر 
بيماري ها را هم بگيرد. همان طور كه گفته شد 
تاكنون اقدامات زيادي در راستاي كمك به مردم 
زلزله زده انجام شده اس��ت، اما با توجه به شدت 
خسارت وارد شده، نياز است متوليان به صورت 
جدي تري مشكالت اين بخش را پيگيري كنند. 
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 نخاله هاي ساختماني مناطق زلزله زده  
همچنان در انتظار بازيافت

 رئيس مركز بهداشت استان كرمانشاه: نخاله ها مي توانند محل مناسبي براي انواع جوندگان و حشرات باشند 
كه همين امر در كنار معضل پساب ها احتمال وقوع اپيدمي سالك را تشديد مي كند

اصفهان صاحب بزرگ ترين بانك ژن گياهان مقاوم به خشكی ايران
 350 نوع گل رز و 500نوع گل داودی و 500 نوع چمن

 برگزاري چهارمين  از جمله گياهان مقاوم به كم آبی هستند كه در اين بانك پرورش می يابند
نمايشگاه ملي گردشگري در اردبيل 

سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع     اردبيل
دستي و گردش�گري اردبيل از برگزاري 
چهارمين نمايشگاه صنايع دس�تي و گردشگري ملي با حضور فعاالن 
حوزه گردشگري و صنايع دستي كشور به ميزباني اين استان خبرداد. 
نادر فالحي در جلس��ه بررس��ي برنامه هاي چهارمين نمايش��گاه ملي 
گردشگري در اردبيل گفت: در اين نمايشگاه فعاالني از استان هاي كشور 
و همچنين كشورهاي خارجي از جمله مالزي، تركيه و گرجستان حضور 
خواهند داشت.  وي با اشاره به اينكه اين نمايشگاه فرصتي براي ارائه آخرين 
برنامه ها، طرح ها و اقدامات فعاالن گردشگري استان هاست، افزود: در كنار 
آن توانمندي استان اردبيل در هر س��ه حوزه بررسي مي شود كه فعاالن 
بخش خصوصي و صنعت گران مي توانند در اين نمايشگاه شركت كنند 
كه در اين زمينه حضور س��رمايه گذاران بخش خصوصي براي برگزاري 
هرچه بهتر و باكيفيت تر اين نمايش��گاه الزمه كار مي باشد.  سرپرست 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل به ضرورت ارائه 
توانمندي هاي استان به سرمايه گذاران بخش خصوصي تأكيد كرد و ادامه 
داد: در اين زمينه تأكيد ما به حضور صنعت گراني است كه توانسته اند در 
حوزه فروش و بازاريابي صنايع دستي موفق عمل كرده و نقش آفرين باشند 
كه اين مهم مي تواند در راستاي حمايت از شعار سال نيز براي سطح استان 
اردبيل و ساير استان ها دستاوردهاي بي نظيري را در پي داشته باشد.  فالحي 
گفت: پيش بيني مي شود براي چهارمين نمايشگاه گردشگري ملي استان 
اردبيل 55 غرفه صنايع دس��تي در نظر گرفته شود كه از جمله 17 غرفه 
براي شهرستان ها، 1۲ غرفه براي استان هاي ديگر و مابقي شهرستان هاي 
اردبيل اختصاص خواهد يافت.  وي افزود: در اين نمايشگاه ۲5 غرفه ديگر 
هم براي حوزه گردشگري در نظر گرفته شده است كه در اين زمينه انتظار 
مي رود استان اردبيل با قابليت هاي منحصربه فرد گردشگري حضوري فعال 
در اين نمايشگاه داشته و در كنار ساير استان هاي كشور موفق به كسب 
رتبه شود.   سرپرست ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
اردبيل ادامه داد: از فعاالن حوزه گردشگري اين كشورها دعوت به عمل 
آورديم تا در اين نمايشگاه حضور داشته و از نزديك قابليت هاي گردشگري 
و صنايع دستي كشور و علي التخصيص استان اردبيل را از نزديك ديده و 
با آنها آشنا شوند.  فالحي گفت: در كنار اين نمايشگاه برنامه ريزي كرديم تا 
كالس هاي تخصصي و كارگاه هايي در رابطه با صنايع دستي و گردشگري 
كه محوريتي آموزشي دارند برگزار كنيم كه قطعاً برگزاري اين برنامه ها 
در معرفي و پيشرفت در حوزه صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل 

چندان هم بي تأثير نخواهد بود. 

 جمعه بازار كتاب در بندرعباس 
راه اندازي مي شود     

معاون سياس�ي، امنيت�ي و اجتماعي    هرمزگان
استانداري هرمزگان از راه اندازي جمعه 
بازار كتاب به عنوان يك پاتوق فرهنگ�ي در بندرعباس خبرداد. 
بهروز  اكرمي گفت: جمعه بازار كتاب ايده خوبي است كه بايد به عنوان 
يك پاتوق فرهنگي به منظور رفع مطالعات كتابخوانان در شهر بندرعباس 
راه اندازي شود. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان بر 
فعال سازي نهادهاي مدني در حوزه كتاب و كتابخواني تأكيد كرد و ادامه 
داد: وجود يك تش��كل مردمي در حوزه كتاب و كتابخواني در هرمزگان 
نشانگر نياز توجه بيشتر در فعال س��ازي اين گونه تشكل هاي مردم نهاد 
در استان است.  اكرمي خاطر نشان كرد: مش��اركت حداكثري مردم در 
امر كتاب و كتابخواني مي تواند موجب توسعه و ترويج امر كتابخواني در 
استان شود.  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان ترويج 
و توسعه كتابخواني در ميان بانوان را يكي از اصول مهم در تحول جامعه 
دانست و گفت: زنان نقش بسزايي در تحوالت اجتماعي جامعه دارند و با 
ترويج كتابخواني در ميان اين قشر از جامعه مي توان زمينه هاي تحوالت 

مثبت در اجتماع را ايجاد كرد. 

۵۸ محله ناكارآمد شهري خراسان رضوي 
بازآفريني مي شود     

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري    خراسان رضوي
خراسان رضوي از باز آفريني ۵۸ محله 
از مجموع محالت ناكارآمد شهري استان تا پايان سال 1400 خبر داد. 
محمد مقدوري در جلسه ستاد بازآفريني استان گفت: در مجموع ۲ هزار و 
700 محله ناكارآمد در سطح كشور شناسايي شده است.  وي افزود: طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تا پايان سال 1۴00 بايد يك هزار و ۴09 محله 
در سطح كشور باز آفريني شود.  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
خراسان رضوي ادامه داد: از مجموع اين محالت، 117 محله مربوط به استان 
خراسان رضوي است كه بر اساس برنامه، 58 محله تا پايان سال 1۴00 باز 
آفريني خواهند شد.  مقدوري گفت: به منظور تأمين مالي و تسهيل در اجراي 
اين طرح بايد اعتبار مورد نياز آن منطبق با حجم عمليات تطبيق داده شود و 
برنامه عملياتي و برش شهرستاني آن تدوين گردد و مبناي عمل قرار گيرد. 

افزايش 30 درصدي تعرفه ساخت و ساز مسكن 
در آذربايجان غربي      

مدير مسكن اداره كل راه و شهرسازي    آذربايجان غربي
آذربايجان از افزايش حدود 30 درصد 
هزينه ساخت و ساز مس�كن با توجه به افزايش نرخ ارز و تورم در 
اس�تان نس�بت ب�ه دو م�اه گذش�ته در اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
جالل تقي دخت با اشاره به اينكه 30 هزار واحد مسكن خالي در استان 
وجود دارد، گفت: مسكن در كش��ور ما به عنوان يك كاالي سرمايه اي 
است و وسيله اي براي سوددهي شده و وعده اي نيز به سرمايه گذاري 
در اين بخش پرداختند اما با ركود بازار مسكن به دليل تورم نتوانستند 
مساكن ساخته ش��ده خود را بفروش برسانند و س��بب افزايش تعداد 
خانه هاي خالي شده اس��ت.  وي بس��تن ماليات بر خانه هاي خالي را 
راهكار مناسبي براي كاهش تعداد آنها ندانسته و افزود: بهتر است بجاي 
بستن ماليات كه نتيجه معكوس دارد و سبب افزايش قيمت مي شود 
از مشوق ها و تسهيالت كم بهره استفاده شود تا عالوه بر كاهش تعداد 

واحدهاي خالي، زمينه خروج بازار مسكن از ركود نيز فراهم شود. 

صادرات ۸0 ميليون دالري توسط خوشه هاي 
صنعتي آذربايجان شرقي 

با حمايت مسئوالن استاني و سازمان     آذربايجان شرقي
ش�هرک هاي صنايع كوچك و بزرگ 
صادرات در سال ۹۶ به ۲3۷ميليون دالر رسيد كه ۸0 ميليون دالر 
اس�ت.  انج�ام ش�ده  از طري�ق خوش�ه هاي صنعت�ي  آن 
س��يدمرتضی نيرومن��د مديرعام��ل ش��ركت ش��هرک هاي صنعت��ي 
آذربايجان ش��رقي با اعالم اين  خبر گفت: خوش��ه هاي صنعتي فرصت ها 
و تهديده��اي براب��ري دارد به طوري ك��ه وقتي دول��ت تصميمي اتخاذ 
مي كند براي تمام آنها يك فرص��ت و تهديد ايجاد مي ش��ود و به تبع آن 
فعاليت خوشه ها روي هم تأثير دارد.  وي با اش��اره به 38 خوشه صنعتي 
در استان ادامه داد: خوش��ه هايي از قبيل قطعات خودرو، مبلمان، آجيل 
و خشكبار تبريز، كشمش ملكان، بناب و مراغه از جمله خوشه هاي فعال 
استان هستند.  نيرومند با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر 
اينكه صنايع كوچك و متوس��ط در متن جامعه بوده و باعث اش��تغالزايي 
مي شوند، گفت: با توجه به سياست گذاري انجام شده در راستاي حمايت از 
خوشه هاي صنعتي، افزايش يك درصد بودجه به شهرک هاي صنعتي را به 5 
درصد رسانده ايم.  مديرعامل شركت شهرک هاي صنعتي آذربايجان شرقي، 
صادرات 90 ميليون دالري صنايع كوچك و متوسط در سال 95 را مورد 
اش��اره قرار داد و افزود: با حمايت مسئوالن استاني و سازمان شهرک هاي 
صنايع كوچك و بزرگ صادرات در سال 96 به ۲37ميليون دالر رسيد كه 
80 ميليون دالر آن از طريق خوشه هاي صنعتي انجام شده است.  وي ادامه 
داد: با حمايت استانداري آذربايجان شرقي و فعاليت بخش خصوصي، رتبه 

اول صادرات از طريق خوشه هاي صنعتي در كشور را كسب كرده ايم.

بي�ش از 7 م�اه از وق�وع زلزل�ه 7/3 ريش�تري كرمانش�اه مي گذرد و 
هنوز معض�ل نخاله هاي س�اختماني پابرجاس�ت. زباله هاي�ي كه قرار 
بود به شهرس�تان قصرش�يرين انتقال داده ش�وند تا در آنجا عمليات 
بازيافتش�ان ص�ورت بگيرد و با گرم ش�دن هوا مش�كلي ب�راي مردم 

مناطق زلزله زده ايجاد نكنند. حاال هوا رو به گرم شدن مي رود و تأخير 
مس�ئوالن در انتقال نخاله ها به گفته رئيس مركز بهداش�ت كرمانشاه 
بر احتمال جوالن انواع جوندگان و حش�رات موذي مي افزايد. معضلي 
كه مي تواند س�بب اپيدمي بيماري س�الك در مناطق زلزله زده ش�ود. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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