
زلزله خبر نمي كند. 

ميترا شهبازي
   گزارش2

ي  ن ه�ا ا ر با
سيل آسا و طوفان 
هم هرچقدر قاب�ل پيش بيني باش�ند، باز هم 
آنقدر فرصت براي مردم و مسئوالن نمي گذارند 
كه تصميمي براي جلوگيري از خس�ارت هاي 
ناشي از اين بالياي طبيعي بگيرند. از همين رو 
همواره كارشناسان بر مقاوم سازي واحدهاي 
مس�كوني به خصوص آن هايي كه در روستاها 
قرار دارند، تأكيد مي كنند. به دنبال اين ماجرا 
در س�ال جاري و با برنامه ريزي بنياد مس�كن 
روستايي كه با كمك بانك ها همراه بود تعداد 2 
ميليون و 500 هزار واحد مسكن روستايي در 
استان هاي خراس�ان جنوبي، فارس، سمنان، 
بوشهر، مازندران، گيالن و لرستان مقاوم سازي 
ش�د تا با هر وزش و لرزش�ي تخريب نشوند. 

    
ايران به عنوان كشور چهارفصلي شناخته مي شود 
كه در هر گوش��ه آن ظرفيت هاي بس��ياري در 
زمينه هاي متعدد گردش��گري، صنعتي و غيره 
وجود دارد. با اين حال در كنار تمام اين ظرفيت ها، 
برروي يكي از دو كمربند بزرگ زلزله خيز جهان 
موسوم به آلپا نيز قرار گرفته است. خيري و شري 
كه ش��ر آن تنها به زلزله ختم نمي شود و سيل و 
طوفان را هم در بر مي گيرد. باليايي كه به رغم قابل 
پيش بيني بودن برخي از آنها، باز هم نمي توان به 
سادگي و در مدت زمان كوتاهي جلوي خسارت 
ناشي از وقوع آنها را گرفت. از همين رو كارشناسان 
همواره بر ضرورت مقاوم سازي سازه  هاي شهري 
و روس��تايي تأكيد دارند. س��ازه هايي كه شامل 
مسكن هاي روستايي هم مي شود. همان مساكني 

كه در گذشته با كاه و گل ساخته مي شدند و در 
مقابل هيچ اتفاقي دوام نمي آوردند. از اين رو با هر 
باران و طوفاني بر سر ساكنانش آوار مي شدند. البته 
االن در كمتر جايي خب��ري از چنين خانه هايي 
است. با اين حال باز هم در خيلي از نقاط كشور و 
به خصوص در روستاها خانه هايي يافت مي شود كه 
با حداقل مصالح ايمن ساختماني ساخته شده اند 
و هنوز خط��ر ويراني را در كمين صاحبا نش��ان 
باقي گذاش��ته اند. از همين رو طرح هاي مختلف 
و متعددي در راس��تاي مقاوم سازي مسكن هاي 
روستايي در حال اجراست. طرح هايي كه اغلب 
با كمك بنياد مسكن كش��ور اجرايي مي شوند و 
وام هايي را براي مقاوم سازي واحدهاي روستايي 
در اختيار روس��تاييان قرار مي دهند. در همين 

راس��تا عليرضا تابش، رئيس بنياد مسكن كشور 
مي گوي��د: »تاكنون بنياد مس��كن ب��ا همكاري 
بانك ها توانسته است ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد 
مسكوني روستايي كش��ور را مقاوم سازي كند.« 
خبر مسرت بخشي كه نشان مي دهد با هر لرزشي 
هرچند ريشتري نبايد نگران حادثه اي بزرگ بود. 
اتفاقي كه س��ال ها پيش به دليل مق��اوم نبودن 
واحدهاي روستايي در استان كرمان و شهر بم رخ 
داد و به رغم 6 ريشتري بودن زلزله خسارت هاي 

بسياري را به روستاييان تحميل كرد. 
  ايمن سازي مسكن هاي استان ها

البته سال گذش��ته هم مناطق ديگري همچون 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، كرمانشاه هم با 
حادثه زلزله روبه رو شدند و به دليل مقاوم نبودن 

خانه هاي روستايي خسارت هاي بعضاً سنگيني 
ديدند. خسارت هايي كه هنوز كه هنوز است مردم 
سه شهرستان كرمانشاه نتوانس��ته اند به زندگي 
طبيعي خود برگردند. از همين رو به دنبال كاهش 
چنين خسارت هايي مسئوالن بنياد مسكن كشور 
با برنامه ريزي نس��خه پيش��گري بهتر از درمان 
اس��ت را دنبال مي كنند و واحدهاي روستايي را 
با اهدا وام به روس��تاييان به س��مت مقاوم سازي 
هدايت مي كنند. چرا كه مقاوم س��ازي نس��بت 
به بازس��ازي واحدهاي تخريب ش��ده كمتر هم 
هست. در اين راستا مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي لرستان مي گويد: »1۰1 هزار و 974 واحد 
مسكوني معادل ۵1 درصد از خانه هاي روستايي در 
اين استان تاكنون مقاوم سازي شده اند.« مسعود 
رضايي ادامه مي دهد: »تاكنون هزار و ۵۰۰ واحد 
ش��هري در ش��هرهاي زير ۲۵ هزار نفر جمعيت 
توسط بنياد مسكن لرستان س��اخته شده و اين 
تعداد هم امسال به آنها اضافه شده است.« به گفته 
خاني ن��وذري، مديركل بنياد مس��كن مازندران 
نيز ۲۰۰ هزار مس��كن روس��تايي در برابر زلزله 
مقاوم سازي شده اند. در استان بوشهر هم اكنون 
براي ساخت و مقاوم س��ازي ۲ هزار و ۵۰۰ واحد 
مسكن روستايي به گفته حميد حيدري بريدي، 
مدير كل بنياد مس��كن روس��تايي بوشهر 6۲/۵ 
ميليارد تومان ابالغ شده است. البته اين موارد تنها 
بخش كوچكي از پروژه مقاوم سازي مسكن هاي 
روستايي در استان ها است. استان  هايي كه شامل 
خراسان جنوبي، فارس، سمنان، مازندران، گيالن 
و غيره مي شوند. طرحي كه با اجراي تمام و كمال 
آن ديگر نمي گذارد هر وزش و لرزشي جان و مال 

روستاييان را تهديد كند.

   آذربايجان شرقي: رئيس دانشگاه تبريز از مراسم بزرگداشت هشتمين 
سده آموزش عالي در تبريز و هفتادمين سال تأسيس اين دانشگاه خبر داد.  
محمدرضا پورمحمدي اظهار داشت: آموزش عالي در اين خطه قدمتي بسيار 
ديرينه دارد كه حدود هشتصد سال پيش دانشگاه جامع و بين المللي به نام 
ربع رشيدي در شهر تبريز تأسيس و در همين راستا نيز دانشگاه تبريز در 
امتداد آن به وجود مي آيد كه امسال مراسم بزرگداشت هشتمين سده آموزش 

عالي در تبريز و هفتادمين سال تأسيس اين دانشگاه برگزار مي شود. 
   فارس: مس��ئول ميراث فرهنگي زرين دش��ت از مرمت بناي آب انبار 
تاريخي در اين شهرستان توسط يكي از خيران خبر داد.  عليرضا پرويزي 
گفت: اين عمليات با مشاركت و حمايت مالي خير نيك انديش حاج صفر 
باقري از اهالي شهر حاجي آباد، با نظارت ميراث فرهنگي و حمايت  فرمانداري 
انجام شد.  به گفته وي، در اين طرح ضمن مرمت، تخليه مخزن و بازسازي 
ساقه و ديواره، گنبد به صورت كامل مرمت و بند كشي شد و آبگيري مجدد 

بركه صورت گرفت. 
   اسالمشهر: رئيس اتاق اصناف شهرستان اسالمشهر در حاشيه بازديد از 
واحدهاي صنفي اين شهرستان، اظهارداشت: با كساني كه بخواهند با احتكار 
كاالهاي مورد نياز مردم و س��ودجويي هاي ش��خصي به روند فعاليت هاي 
اقتصادي اصناف خدشه اي وارد كنند، به شدت برخورد خواهيم كرد.  وحيد 
مهرپويان طاراني با اشاره به شرايط كنوني اقتصاد كش��ور، افزود: با تدابير 
انديشيده شده و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مشكلي كه بتواند در روند 

فعاليت بازارخلل وارد كند، وجود ندارد. 
   بوش�هر: معاون درمان وزير بهداش��ت و درمان گفت: زيرساخت هاي 
درماني در شهرستان عسلويه توس��عه مي يابد.  دكتر قاسم جان بابايي در 
بازديد از بيمارستان نبي اكرم  )ص( تأمين اجتماعي عسلويه اظهار داشت: 
در راستاي توسعه زيرساخت هاي بهداشتي و درماني در نقاط مختلف كشور 
تالش هاي خوبي صورت گرفته است.  به گفته وي، توسعه سالمت از مهم ترين 
اولويت هاي دولت بوده است و در اين راستا شاهد بهبود وضعيت زيرساخت ها 

و گسترش نوع خدمات بهداشتي و درماني در نقاط مختلف كشور هستيم.

اهميت رسيدن به خودكفايي و وابسته نبودن به 
درآمدهاي نفتي از جمله مواردي بود كه سبب شد 
شركت هاي دانش بنيان در زمينه هاي مختلف با 
به كارگيري مجرب ترين متخصصان در هر رشته 

در استان هاي كشور شكل بگيرند.
ش��ركت های دانش بنيان، مؤسسات خصوصی يا 
تعاونی هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت، 
توسعه اقتصادی بر پايه دانش و تحقق اهداف علمی 
و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری 
و در نهايت تجاری س��ازی نتايج تحقيق و توسعه 
ش��امل طراحی و توليد كاال و خدم��ات در حوزه 
فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در 

توليد نرم افزارهای مربوط تشكيل می شوند.
  شركت های دانش بنيان، سرمايه آفرين

رون��ق فعاليت هاي ش��ركت هاي دانش بنيان در 
اس��تان هاي مختلف كش��ور از جمل��ه اصفهان، 
مرك��زي، هم��دان، اردبيل و آذربايجان ش��رقي 
سبب شده تا عالوه بر رونق علم و دانش در زمينه 
پزش��كي و دارويي، س��لول های بنيادی، صنايع 
غذايي، نفت، گاز و پتروش��يمی كارهاي بزرگ و 

قابل توجهي انجام دهند .

در ح��ال حاض��ر ش��ركت هاي دانش بني��ان در 
زمينه ه��ای فلز، ش��يميايی و آی تی در اس��تان 
مركزی مشغول فعاليت هس��تند. اين در حالي 
است كه اين اس��تان در حوزه تجهيزات و صنايع 
دارويی و غذايي نيز فعاليت خوبي دارد به طوري 
كه هم اكنون 64 ش��ركت دانش بنيان در سطح 
استان مركزی به ثبت رسيده كه از اين تعداد 4۲ 
شركت دانش بنيان در پارک علم و فناوری و مراكز 

رشد آن مستقر بوده و مشغول فعاليت هستند.
در اين ميان همدان نيز از جمله اس��تان هايي به 
شمار مي رود كه توانس��ته در زمينه شركت های 
دانش بنيان و واحدهای فناور حرف هاي بسياري 
براي گفتن داشته باشد به طوري كه هم اكنون ۵۵ 
واحد فناور و 1۵4 ش��ركت دانش بنيان در پارک 

علم و فناوری مستقر و به فعاليت مشغولند .
اين موفقيت موجب ش��ده تا اين شركت ها تنها 
در سال 9۵ موفق ش��وند به ترتيب شركت های 
دانش بني��ان 1۵6 ميليارد توم��ان و واحدهای 
فن��اور 38 ميلي��ارد تومان درآمد كس��ب كنند. 
رئيس پارک علم و فناوری استان همدان با تأييد 
اين موفقيت ها و اع��الم اين نكته مهم كه 1۲۰۰ 

نفر در ش��ركت های دانش بنيان اس��تان همدان 
صرفاً در كار توليد كاالهای دانش بنيان مشغول 
هس��تند مي گويد: »اين فعاليت ها موجب شد تا 
39 مورد اختراع در سال 9۵ توسط پارک علم و 
فناوری استان به ثبت برسد.« دكتر مجيد كزازی 
با اشاره به مراكز نوآور اسدآباد، تويسركان و نهاوند 
مي افزايد: »اين مراكز نيز برای تبديل ش��دن به 
مراكز رش��د طی كردن مس��ير آيتم های فوق را 
نيازمند هستند.« اين اظهارات در حالي است كه 
به گفته معاون علمی و فناوری رئيس جمهور، در 
حال حاضر حجم صادرات شركت های دانش بنيان 
كش��ور به غير از بخش آی تی، ۵۰۰ ميليون دالر 
است و دستيابی به صادرات يك ميليارد دالری 
در دس��تور كار قرار دارد. پس از هم��دان بايد از 
آذربايجان ش��رقي خصوصاً شهر تبريز نام برد كه 
در اين زمينه گام هاي قابل توجهي برداشته است 
به طوري كه اين استان موفق شده در اين عرصه 
رتبه ششم كشور را به دس��ت آورد؛ اين در حالي 
است كه در اين استان 88 ش��ركت دانش بنيان 
وجود دارد كه طبق برنامه ريزي ه��ا بايد از رتبه 

ششم به دوم ارتقا يابد.

اي��ن موفقيت ه��ا در حالي اس��ت كه ب��ه گفته 
خدابخش اس��تاندار آذربايجان شرقي، صندوق 
ش��كوفايی و نوآوری يك برج فن��اوری در تبريز 
خريداری ك��رده تا ش��ركت های دانش بنيان به 
شكل اجاره به شرط تمليك در آنجا مستقر شوند 
و در مجموع 4۰ برنامه برای توسعه فعاليت های 
دانش بنيان تدوين شده است. به گفته وي، قرار 
است تفاهم نامه ای بين استانداری، معاونت علمی 
و فناوری رياس��ت جمهوری و چن��د وزارتخانه 
منعقد شود تا تبريز به عنوان پايلوت دانش بنيان 

مطرح شود.
پس از اين اس��تان ها بايد نامي  از اردبيل برد كه 
با وجود تمامي  مشكالت توانس��ته حركت هاي 
خوبي را در اين زمينه انجام ده��د به طوري كه 
هم اكنون بي��ش از ۲۰ ش��ركت دانش بنيان در 
اين اس��تان فعاليت مي كنند و عالوه بر آن بيش 
از 8۰ واحد فناور در صف ارزيابی معاونت علمی 
و فناوری رياس��ت  جمهوری برای گرفتن مجوز 
دانش بنيان هس��تند. رئيس پارک علم و فناوری 
اس��تان اردبيل با تأييد اين موضوع و با اشاره به 
ايجاد پارک علم و فناوری مي گويد: »پارک علم 
و فناوری استان اردبيل در س��طح ملی به عنوان 
الگو و مدل مطرح شده و اجزای اصلی اكوسيستم 
فناوری در اين پارک تعريف ش��ده به طوری كه 
قبل از آن بحث ه��ای فن��اوری، دانش بنيان و... 
وجود نداش��ت اما امروزه با همه گير شدن بحث 
دانش بنيان و آش��نايی مردم با آن، مفهوم علم و 

فناوری در جامعه تسری يافته است.«
اين موفقيت ها در حالي است كه به گفته معاون 
علمی و فن��اوری رئيس جمه��ور در حال حاضر 
3هزار و 7۰۰ شركت دانش بنيان در كشور فعال و 

بيش از 7۰ درصد اين شركت ها نوپا هستند.
س��ورنا س��تاري با اش��اره به موفقيت توليد اين 
شركت ها و فروش آنها در ساير كشورها مي گويد: 
»در حال حاض��ر بيش از ۵۰ كري��دور صادراتی 
در كش��ورهای مختلف وجود دارد كه عموم اين 
شركت ها در قالب بخش خصوصی در آن كشورها 

فعال هستند.«

 مختصات شهرهاي زيارتي 
بايد منطبق با نياز زائر باشد

اگر بخواهيم به يكي از بهترين شاخه هاي گردشگري در ايران اشاره 
كنيم، بي شك بايد از گردش�گري مذهبي نام ببريم. اماكن مذهبي 
ايران فقط به حرم مطهر امامان)ع( و امامزاده ها ختم نمي شود. بلكه 
در كنار اين اماكن مقدس بايد به مس�اجد و كليساهايي اشاره كرد 
كه نه تنها براي ايرانيان بلكه با ثبت در فهرست يونسكو، نامشان را 
جهاني كرده اند. با تمام اين اوصاف كارشناسان گردشگري معتقدند 
فقط به صرف داشتن اماكن مذهبي و مقدس نمي توان گردشگر جذب 
كرد و بايد مختصات شهر زيارتي مطابق با نياز زائران و گردشگران و 
خدمت رساني ها نيز بر اس�اس معيارها و استانداردها تعريف شود. 

    
اينجا ايران است. كشوري با شهر هاي بزرگ و معروف مذهبي اش مثل 
قم و مشهد و كاشان و تبريز و اردبيل و ش��يراز. البته شايد اين شهرها 
به بركت بارگاه ملكوتي امامان)ع( و امازاده هايش��ان معروف باشند اما 
اصفهان و يزد و شهرهاي ديگري هم هستند كه با مساجد و كليساهاي 

تاريخي خود نامشان را جهاني كرده اند. 
از مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع يزد گرفته تا مجموعه كليساهاي 
آذربايجان شرقي و غربي كه هر كدام در زمينه جذب گردشگر وزنه اي 
بزرگ براي ايران به ش��مار مي آيند.  اما داش��تن اين اماكن به تنهايي 
نمي تواند تمام آن چيزي باشد كه يك گردشگر را به ايران و شهرهاي 
مورد نظر بكشد. امروزه گردشگري و زيارت در شهرهاي مختلف دنيا 
به گونه اي خاص تعريف مي ش��ود. در واقع گردشگري بر اساس بنيان 
شهر مبتني بر كاربري آن است و به همين خاطر گردشگري زيارتي ، 

اقتصادي، تفريحي، تاريخي و... پشت سر هم متولد شدند. 
  قم شهري علمي، ديني، زيارتي

از ديرباز و به تبع ن��گاه ديني و اعتقادي مردم به ب��زرگان خود، نوعي از 
گردش��گري ش��كل گرفت كه بعد ها به گردش��گري زيارتي و مذهبي 
معروف ش��د. وجود قبور و مدفن هاي مقدس و مراك��ز ديني و مذهبي 
كه ظرفيت هاي زيارتي را براي گردش��گران و زائ��ران فراهم مي آورند 
گردشگري زيارتي را جذاب و حتي تكرار پذير مي كند.  اما وقتي قرار است 
در مورد اين نوع از گردشگري بحث و براي جذب گردشگر برنامه ريزي 
شود، هرگز نبايد نگاه ها فقط به قبور و اماكن مقدس ختم شود بلكه بايد 
زيرساخت ها و فضاي فرهنگي با كاردكرد زيارتي تعريف و محقق شود.   
در واقع مختصات ش��هر زيارتي بايد بر طبق نياز زائران و گردشگران و 
خدمت رساني منطبق بر استانداردها باش��د.  در همين رابطه ابوالفضل 
يعسوبي كارشناس گردش��گري با بيان اينكه تعريف يك شهر زيارتي 
مبتني بر امري فرهنگي است و بايد آمادگي فرهنگي نيز در شهر براي 
پذيرايي از زائران داشته باشيم كه اين آمادگي ها شامل اخالق و رفتار و 
گويش و تعامل مناسب است، مي گويد: »شهرهايي در دنيا وجود دارند كه 
ديني يا علمي هستند يا داراي دو مؤلفه در كنار هم كه هر كدام تعريفي 
مشخص دارند. بر همين اساس برخي از شهرها را علمي تعريف كرده اند 
و آن جا ديگر مؤلفه هاي شهر ديني مطرح نيست بلكه يك سيستم علمي 
را مستقر كرده اند و براساس اينكه اين شهر بايد يك سيستم علمي باشد، 
تعاريف را با آن انطباق داده اند و يك شهر ديني مانند واتيكان مبتني بر 
شاخصه هاي خود تعريف مي ش��ود.« وي ادامه مي دهد: »اما قم شهري 
زيارتي است با سه مؤلفه. وجود بارگاه حضرت معصومه )س( و امام زادگان 
و مسجد مقدس جمكران آن را زيارتي كرده است. همچنين قم شهري 
ديني است چون مركز عالم تش��يع و علما و مراجع و فقهاست و طبيعتاً 
ش��هري علمي نيز به ش��مار مي رود چراكه حوزه علميه و دانشگاه هاي 
متعددي در آن وجود دارد.« يعسوبي مي گويد: »اينكه بتوان چگونه اين 
سيستم ها را با تعريفي كه بايد با جامعيت انجام شود در تعاريف شهري 
پياده كرد كاري ملي است. اين تعاريف ممكن است در هر زمان به بروز و 
ظهور برسد. بنابر اين مديريت شهري بايد يك وحدت رويه خاص براي 

انطباق با شرايط در جهت دست يافتن به اهداف داشته باشد.«

 فرار سرمايه ها بيكاري را در اصفهان
 افزايش داده است 

بروكراسي اداري در استان اصفهان عامل     اصفهان
فرار سرمايه ها است و بايد توجه داشت 
كه فرار سرمايه ها موجب افزايش نرخ بيكاري در استان شده است. 
رئيس كميسيون سرمايه گذاري خارجي اتاق بازرگاني اصفهان با عنوان 
كردن مطلب فوق و با بيان اينكه ديدگاه هاي اشتباه موجب ايجاد مشكالت 
موجود شده است، در حالي كه برخي مبادالت در اصل جرم نيست، گفت: 
متأسفانه اين شرايط به ناكارآمدي خودمان برمي گردد و نبايد گناه خود 
را به گردن ديگران بيندازيم.  قاسمعلي جباري با انتقاد از اينكه متأسفانه 
امروز به برخي مبادالت در كشور عنوان قاچاق زده مي شود، تصريح كرد: 
نمي توانيم كاالهاي اساسي مردم را قاچاق كنيم و در عمل قيمت ها بايد 
براساس عرضه و تقاضا تعيين شود، در حالي كه به دليل عدم عرضه و تقاضا 
امروز در بسياري از مبادالت از كلمه قاچاق اس��تفاده مي كنيم.  وي در 
خصوص پنجره واحد س��رمايه گذاري در اصفهان گفت: پيرامون پنجره 
واحد سرمايه گذاري مطالعات بسياري از سوي بخش خصوصي و دولتي 
انجام ش��د، اما ش��رايط موجود چندان ايجاب نمي كرد كه سرمايه گذار 
بخش خصوصي وارد كار ش��ود و در بخش دولتي نيز به داليلي موفق به 
سرمايه گذاري نبوديم.  رئيس كميسيون س��رمايه گذاري خارجي اتاق 
بازرگاني اصفهان با بيان اينكه ميزان س��رمايه گذاري در استان اصفهان 
منفي است، تأكيد كرد: بروكراس��ي اداري در استان اصفهان عامل فرار 
سرمايه هاس��ت و حتي افرادي كه قصد سرمايه گذاري داشتند به داليل 
موجود از اين كار منصرف شدند، اما بايد توجه داشت كه فرار سرمايه ها 

موجب افزايش نرخ بيكاري در استان شده است. 

در حال حاضر شركت هاي دانش بنيان 
اس�تان مرك�زی در زمينه های فلز، 
ش�يميايی و آی تی مشغول فعاليت 
هس�تند.  همچنين اين اس�تان در 
حوزه تجهي�زات و صناي�ع دارويی 
و غذاي�ي ني�ز فعاليت خوب�ي دارد 
به طوري كه هم اكنون 64 ش�ركت 
دانش بنيان ب�ه ثبت رس�يده كه از 
اين تعداد 42 ش�ركت در پارک علم 
و فناوری و مراكز رشد آن مستقر  و 

مشغول فعاليت هستند
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استان هاي اصفهان، مركزي، همدان و آذربايجان شرقي با موفقيت در توليد محصوالت دانش بنيان در زمينه پزشكي و دارويي، سلول های 
بنيادی، صنايع غذايي، نفت، گاز و پتروشيمی جزو طاليه داران هستند

 افق صادرات يک ميليارد دالري شركت هاي 
دانش بنيان استان ها، ايران را شكوفا مي كند

2 ميليون واحد مسكن روستايي در مقابل بالياي طبيعي مقاوم سازي شد
 بنياد مسكن با همكاري بانك ها بخش عمده اي از واحدهاي روستايي استان  هاي 

خراسان جنوبي، فارس، سمنان، بوشهر، مازندران، گيالن و لرستان را مقاوم سازي كرد

 آبرسانی به 35روستای زنجان 
با مشاركت مردم 

مديرعام�ل ش�ركت آب و فاض�الب     زنجان
روستايي استان زنجان گفت: طي سال 
گذشته براي ۳5 روستا در اس�تان زنجان با مشاركت هاي مردمي 

طرح هاي آبرساني انجام شده است. 
رضا كابلي با بيان اينكه 9۰7 روستا در استان زنجان وجود دارد، اظهار 
كرد: 1۰4 هزار خانوار مشترک آب و فاضالب روستايي هستند و به ازاي 
هر مشترک يك مترمكعب آب وجود دارد و ۲۰ هزار مترمكعب كمبود 
آب در بخش روستايي وجود دارد.  وي ادامه داد: 1۲1  روستاي استان 
زنجان بحران آب دارند و در راستاي رفع اين بحران برنامه ريزي هاي 
الزم در دستور كار است.  كابلي با بيان اينكه رسانه ها نقش مهمي در 
زمينه فرهنگسازي مصرف بهينه آب دارند، گفت: اطالع رساني درست 
به مردم مي تواند نقش مؤثري در مديريت بحران آب داشته باشد و بايد 
رسانه ها فرهنگ درست مديريت مصرف آب را مدنظر قرار دهند.  وي 
تصريح كرد: ۲18 پروژه روستايي در استان زنجان با مشاركت مردم در 
دست اجراست و هزينه اين پروژه ها ۲9 ميليارد تومان برآورد شده كه 
با مشاركت اهالي روستا، بسيج و دهياري ها اجرا مي شود.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روستايي اس��تان زنجان تصريح كرد: مشاركت 
مردم در اجراي طرح هاي مشاركتي حوزه آب بايد باكيفيت انجام شود 
كه در همين راستا طي سال گذشته به 3۵ روستا در استان زنجان با 

همين همكاري و مشاركت ها آبرساني شد.

مشاغل روستايي در آستارا رونق مي گيرد 
فرماندار آستارا از ارسال و معرفي بيش     گيالن
از 200 ميلي�ارد ريال طرح اش�تغالزايي 
روستايي از سوي كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري آستارا به بانك هاي 
اين شهرستان خبر داد كه مي تواند باعث رونق مشاغل روستايي شود. 
يونس رنجكش با بيان اينكه بيش از 77۰ طرح اش��تغالزايي در سامانه 
كارا براي ايجاد فرصت هاي شغلي در آستارا ثبت نام شده است كه 6۵9 
طرح مربوط به اشتغالزايي روستايي و مابقي طرح فراگير است، اظهار 
كرد: مجموعه طرح هاي اشتغالزايي روس��تايي 3۵۲ طرح است كه در 
كارگروه بررسي به تصويب رسيد و به بانك هاي عامل معرفي شده اند و 
بايد اين تسهيالت در اختيار متقاضيان قرار گيرد.  وي افزود: هر چند كه 
ميزان اعتبار شهرستان 9۰ ميليارد ريال است، اما تالش داريم بيش از 
اين رقم را جذب كنيم.  رنجكش گفت: آنچه در آستارا براي اشتغالزايي 
به دنبال آن هستيم، پايداري اشتغال و هدايت متقاضيان به سمت كسب 
و كارهاي جديد متناسب با نياز بازار و شرايط اين شهرستان مرزي است.  
فرماندار آس��تارا تصريح كرد: طرح هاي بزرگ اش��تغالزايي به ويژه در 
روستاها داراي اولويت هستند و دستگاه هاي اجرايي بايد متقاضيان را 
به سمت اينگونه طرح ها هدايت كنند.  وي ادامه داد: هيچ مشكلي براي 
پرداخت تسهيالت با بهره كم در اين شهرستان وجود ندارد و در همين 
راستا 18 طرح جديد اش��تغالزايي در مناطق روستايي آستارا با اعتبار 

تسهيالتي 49۰ ميليون تومان به تصويب رسيده است. 

 صادرات غيرنفتي استان مركزي
 18 درصد افزايش يافت 

استاندار مركزي از افزايش ۱۸درصدي     مركزي
صادرات غيرنفتي اس�تان مركزي طي 
چهار ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
سيدعلي آقازاده گفت: استان مركزي در صادرات غيرنفتي تا پايان تيرماه 
سال جاري يعني در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته 18درصد 
رشد داشته و در چهار ماه اول امس��ال حدود 367ميليون دالر صادرات 
غيرنفتي در استان مركزي ثبت شده اس��ت.  وي ادامه داد: اين افزايش 
18درصدي صادرات نشان از رش��د توليد، اميد به صنعت و بالندگي در 
اس��تان مركزي دارد كه از جمله موفقيت ها و افتخارات استان به شمار 
مي رود.  استاندار مركزي ادامه داد: در حوزه كشاورزي به رغم اينكه شرايط 
آبي در همه استان ها بحراني است و در استان مركزي بيش از ۲۵درصد 
نسبت به سال آبي گذشته كمبود بارش را شاهد بوده ايم، اما بيش از سال 
گذشته در استان گندم توسط كشاورزان توليد شده است.  آقازاده در زمينه 
اعتبار پروژه هاي استان در سال جاري بيان داشت: در چهار ماهه اول امسال 
47درصد از مجموع اعتبارات مصوب استان تخصيص داده شده، اين در 

حالي است كه در كل سال گذشته فقط 4۲درصد تخصيص داشته ايم.

سرانه فضاي آموزشي سيستان و بلوچستان 
كمتر از متوسط كشوري است

   سيستان و بلوچستان نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي 
اس�المي از پايين بودن س�رانه فضاي 
آموزشي سيستان و بلوچستان نسبت به ديگر استان هاي كشور خبر داد. 
 محمد نعيم اميني فرد در بازديد از مراكز آموزشي استان گفت: متوسط 
فضاي آموزشي كشور ۵/۵ متر و در استان 3/۵ متر است، حتي اين فضا نيز 
به صورت عادالنه توزيع نشده است.  وي بيان كرد: در نقاطي از استان سرانه 
فضاي آموزشي كمتر از يك متر و حدود ۵۲ سانتيمتر است و مناطقي نيز 
بيش از متوسط كشوري فضاي آموزش��ي دارد.  اميني فرد با بيان اينكه 
بايد اقدام هاي الزم براي عدالت آموزشي انجام شود، اظهار كرد: متأسفانه 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس عملكرد ضعيفي در استان داشته 
است، حتي خيران نيز از مدرسه سازي در استان رويگردان شده اند و تمايلي 
براي نوسازي ندارند؛ چراكه با مديريت ضعيف روبه رو هستند.  نماينده 
ايرانشهر گفت: خيران به طور معمول در مناطقي هزينه مي كنند كه منابع 

آنها به صورت عادالنه ميان همه توزيع شود.

فعاليت هاي موفقيت آميز ش�ركت هاي دانش بنيان در چند سال اخير 
در زمينه هاي پزش�كي و دارويي، س�لول های بنيادی، صنايع غذايي، 
نفت، گاز و پتروش�يمی س�بب ش�ده تا عالوه بر ش�كوفايي علمي  و 
اقتصادي اس�تان ها، نام ايران هم در دنيا مطرح شود و ارزآوري خوبي 
نيز براي كش�ور صورت بگيرد. بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر 
اين ش�ركت ها در زمينه هاي مختلفي فعال هستند كه به عنوان نمونه 
مي توان به شركت هاي دانش بنيان در استان اصفهان با فعاليت در عرصه 

نفت و گاز و پتروشيمي ، شركت هاي استان مركزي در زمينه تجهيزات 
و صنايع دارويی و مواد غذايي، همدان با 39 اختراع علمي ، اردبيل در 
رابطه با اكوسيس�تم فناوری و آذربايجان ش�رقي در زمينه تجهيزات 
پزشكي اشاره كرد . اين موفقيت ها موجب ش�د تا روز گذشته معاون 
علمی و فن�اوری رئيس جمهور اعالم كن�د: »هم اكنون حجم صادرات 
شركت های دانش بنيان به غير از بخش آی تی، ۵۰۰ميليون دالر است 
و دستيابی به صادرات يك ميليارد دالری در دس�تور كار قرار دارد.«

محمدرضا سوري
   گزارش يك
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