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مختصات شهرهاي زيارتي
بايد منطبق با نياز زائر باشد

اگر بخواهيم به يكي از بهترين شاخههاي گردشگري در ايران اشاره
كنيم ،بيشك بايد از گردش�گري مذهبي نام ببريم .اماكن مذهبي
ايران فقط به حرم مطهر امامان(ع) و امامزادهها ختم نميشود .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 كردهاند .با تمام اين اوصاف كارشناسان گردشگري معتقدند
فقطبهصرفداشتناماكنمذهبيومقدسنميتوانگردشگرجذب
كرد و بايد مختصات شهر زيارتي مطابق با نياز زائران و گردشگران و
خدمت رسانيها نيز بر اس�اس معيارها و استانداردها تعريف شود.

اينجا ايران است .كشوري با شهرهاي بزرگ و معروف مذهبياش مثل
قم و مشهد و كاشان و تبريز و اردبيل و ش��يراز .البته شايد اين شهرها
به بركت بارگاه ملكوتي امامان(ع) و امازادههايش��ان معروف باشند اما
اصفهان و يزد و شهرهاي ديگري هم هستند كه با مساجد و كليساهاي
تاريخي خود نامشان را جهاني كردهاند.
از مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع يزد گرفته تا مجموعه كليساهاي
آذربايجانشرقي و غربي كه هر كدام در زمينه جذب گردشگر وزنهاي
بزرگ براي ايران به ش��مار ميآيند .اما داش��تن اين اماكن به تنهايي
نميتواند تمام آن چيزي باشد كه يك گردشگر را به ايران و شهرهاي
مورد نظر بكشد .امروزه گردشگري و زيارت در شهرهاي مختلف دنيا
به گونهاي خاص تعريف ميش��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 بهتبع ن��گاه ديني و اعتقادي مردم به ب��زرگان خود ،نوعي از
گردش��گري ش��كل گرفت كه بعدها به گردش��گري زيارتي و مذهبي
معروف ش��د .وجود قبور و مدفنهاي مقدس و مراك��ز ديني و مذهبي
كه ظرفيتهاي زيارتي را براي گردش��گران و زائ��ران فراهم ميآورند
گردشگري زيارتي را جذاب و حتي تكرار پذير ميكند .اما وقتي قرار است
در مورد اين نوع از گردشگري بحث و براي جذب گردشگر برنامهريزي
شود ،هرگز نبايد نگاهها فقط به قبور و اماكن مقدس ختم شود بلكه بايد
زيرساختها و فضاي فرهنگي با كاردكرد زيارتي تعريف و محقق شود.
در واقع مختصات ش��هر زيارتي بايد بر طبق نياز زائران و گردشگران و
خدمترساني 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 آمادگيها شامل اخالق و رفتار و
گويش و تعامل مناسب است ،ميگويد« :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 كردهاند
و آن جا ديگر مؤلفههاي شهر ديني مطرح نيست بلكه يك سيستم علمي
را مستقر كردهاند و براساس اينكه اين شهر بايد يك سيستم علمي باشد،
تعاريف را با آن انطباق دادهاند و يك شهر ديني مانند واتيكان مبتني بر
شاخصههاي خود تعريف ميش��ود ».وي ادامه ميدهد« :اما قم شهري
زيارتي است با سه مؤلفه .وجود بارگاه حضرت معصومه (س) و امامزادگان
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 ميرود چراكه حوزه علميه و دانشگاههاي
متعددي در آن وجود دارد ».يعسوبي ميگويد« :اينكه بتوان چگونه اين
سيستمها 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».

آبرسانی به35روستای زنجان
با مشارکت مردم

مديرعام�ل ش�ركت آب و فاضلاب
زنجان
روستايي استان زنجان گفت :طي سال
گذشته براي  ۳۵روستا در اس�تان زنجان با مشاركتهاي مردمي
طرحهاي آبرساني انجام شده است.

رضا كابلي با بيان اينكه  ۹۰۷روستا در استان زنجان وجود دارد ،اظهار
كرد ۱۰۴ :هزار خانوار مشترك آب و فاضالب روستايي هستند و به ازاي
هر مشترك يك مترمكعب آب وجود دارد و  ۲۰هزار مترمكعب كمبود
آب در بخش روستايي وجود دارد .وي ادامه داد ۱۲۱ :روستاي استان
زنجان بحران آب دارند و در راستاي رفع اين بحران برنامهريزيهاي
الزم در دستور كار است .كابلي با بيان اينكه رسانهها نقش مهمي در
زمينه فرهنگسازي مصرف بهينه آب دارند ،گفت :اطالعرساني درست
به مردم ميتواند نقش مؤثري در مديريت بحران آب داشته باشد و بايد
رسانهها فرهنگ درست مديريت مصرف آب را مدنظر قرار دهند .وي
تصريح كرد ۲۱۸ :پروژه روستايي در استان زنجان با مشاركت مردم در
دست اجراست و هزينه اين پروژهها  ۲۹ميليارد تومان برآورد شده كه
با مشاركت اهالي روستا ،بسيج و دهياريها اجرا ميشود .مديرعامل
شركت آب و فاضالب روستايي اس��تان زنجان تصريح كرد :مشاركت
مردم در اجراي طرحهاي مشاركتي حوزه آب بايد باكيفيت انجام شود
كه در همين راستا طي سال گذشته به  ۳۵روستا در استان زنجان با
همين همكاري و مشاركتها آبرساني شد.

سرانهفضايآموزشيسيستانوبلوچستان
كمترازمتوسطكشورياست

نمايندهمردمايرانشهردرمجلسشوراي
سيستان و بلوچستان
اسلامي از پايين بودن س�رانه فضاي
آموزشي سيستان و بلوچستان نسبت به ديگر استانهاي كشور خبر داد.

محمد نعيم امينيفرد در بازديد از مراكز آموزشي استان گفت :متوسط
فضاي آموزشي كشور 5/5متر و در استان 3/5متر 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 52سانتيمتر است و مناطقي نيز
بيش از متوسط كشوري فضاي آموزش��ي دارد .امينيفرد با بيان اينكه
بايد اقدامهاي 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 مدرسهسازي در استان رويگردان شدهاند و تمايلي
براي نوسازي ندارند؛ چراكه با مديريت ضعيف روبهرو هستند .نماينده
ايرانشهر گفت :خيران به طور معمول در مناطقي هزينه ميكنند كه منابع
آنها به صورت عادالنه ميان همه توزيع شود.
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افق صادرات یک میلیارد دالري شركتهاي
دانشبنيان استانها ،ايران را شکوفا ميکند

استانهاي اصفهان ،مركزي ،همدان و آذربايجانشرقي با موفقيت در توليد محصوالت دانشبنيان در زمينه پزشكي و دارويي ،سلولهای
بنیادی ،صنايع غذايي ،نفت ،گاز و پتروشیمی جزو طاليهداران هستند
گزارش يك

محمدرضا سوري

درحالحاضرشرکتهايدانشبنیان
اس�تان مرک�زی در زمینههای فلز،
ش�یمیایی و آیتی مشغول فعالیت
هس�تند .همچنین اين اس�تان در
حوزه تجهی�زات و صنای�ع دارویی
و غذاي�ي ني�ز فعاليت خوب�ي دارد
به طوري كه هماكنون  64ش�رکت
دانشبنیان ب�ه ثبت رس�یده که از
این تعداد  42ش�رکت در پارک علم
و فناوری و مراکز رشد آن مستقر و
مشغولفعالیتهستند

فعاليتهاي موفقيتآميز ش�ركتهاي دانشبنيان در چند سال اخير
در زمينههاي پزش�كي و دارويي ،س�لولهای بنیادی ،صنايع غذايي،
نفت ،گاز و پتروش�یمی س�بب ش�ده تا عالوه بر ش�کوفايي علمي و
اقتصادي اس�تانها ،نام ايران هم در دنيا مطرح شود و ارزآوري خوبي
نيز براي کش�ور صورت بگيرد .بررسيها نشان ميدهد در حال حاضر
اين ش�ركتها در زمينههاي مختلفي فعال هستند كه به عنوان نمونه
ميتوان به شركتهاي دانشبنيان در استان اصفهان با فعاليت در عرصه

اهميت رسيدن به خودكفايي و وابسته نبودن به
درآمدهاي نفتي از جمله مواردي بود كه سبب شد
شركتهاي دانشبنيان در زمينههاي مختلف با
بهكارگيري مجربترين متخصصان در هر رشته
در استانهاي كشور شكل بگيرند.
ش��رکتهای دانشبنیان ،مؤسسات خصوصی یا
تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت،
توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی
و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری
و در نهایت تجاریس��ازی نتایج تحقیق و توسعه
ش��امل طراحی و تولید کاال و خدم��ات در حوزه
فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در
تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشوند.
شرکتهای دانشبنیان ،سرمايهآفرين
رون��ق فعاليتهاي ش��ركتهاي دانشبنيان در
اس��تانهاي مختلف كش��ور از جمل��ه اصفهان،
مرك��زي ،هم��دان ،اردبيل و آذربايجانش��رقي
سبب شده تا عالوه بر رونق علم و دانش در زمينه
پزش��كي و دارويي ،س��لولهای بنیادی ،صنايع
غذايي ،نفت ،گاز و پتروش��یمی كارهاي بزرگ و
قابل توجهي انجام دهند .

نفت و گاز و پتروشيمي ،شركتهاي استان مركزي در زمينه تجهیزات
و صنایع دارویی و مواد غذايي ،همدان با  39اختراع علمي ،اردبيل در
رابطه با اکوسیس�تم فناوری و آذربايجانش�رقي در زمينه تجهيزات
پزشكي اشاره كرد  .اين موفقيتها موجب ش�د تا روز گذشته معاون
علمی و فن�اوری رئیس جمهور اعالم كن�د« :هماکنون حجم صادرات
شرکتهای دانشبنیان به غیر از بخش آیتی۵۰۰ ،میلیون دالر است
و دستیابی به صادرات یک میلیارد دالری در دس�تور کار قرار دارد».

در ح��ال حاض��ر ش��رکتهاي دانشبنی��ان در
زمینهه��ای فلز ،ش��یمیایی و آیتی در اس��تان
مرکزی مشغول فعالیت هس��تند .اين در حالي
است كه اين اس��تان در حوزه تجهیزات و صنایع
دارویی و غذايي نيز فعاليت خوبي دارد به طوري
كه هماكنون  64ش��رکت دانشبنیان در سطح
استان مرکزی به ثبت رسیده که از این تعداد 42
شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری و مراکز
رشد آن مستقر بوده و مشغول فعالیت هستند.
در اين ميان همدان نيز از جمله اس��تانهايي به
شمار ميرود كه توانس��ته در زمينه شرکتهای
دانشبنیان و واحدهای فناور حرفهاي بسياري
براي گفتن داشته باشد به طوري كه هماكنون 55
واحد فناور و  154ش��رکت دانشبنیان در پارک
علم و فناوری مستقر و به فعاليت مشغولند .
اين موفقيت موجب ش��ده تا اين شركتها تنها
در سال  95موفق ش��وند به ترتيب شرکتهای
دانشبنی��ان  156میلیارد توم��ان و واحدهای
فن��اور  38میلی��ارد تومان درآمد کس��ب كنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با تأييد
اين موفقيتها و اع�لام اين نكته مهم كه 1200

نفر در ش��رکتهای دانشبنیان اس��تان همدان
صرفاً در کار تولید کاالهای دانشبنیان مشغول
هس��تند ميگويد« :اين فعاليتها موجب شد تا
 39مورد اختراع در سال  95توسط پارک علم و
فناوری استان به ثبت برسد ».دکتر مجید کزازی
با اشاره به مراکز نوآور اسدآباد ،تویسرکان و نهاوند
ميافزايد« :این مراکز نیز برای تبدیل ش��دن به
مراکز رش��د طی کردن مس��یر آیتمهای فوق را
نیازمند هستند ».اين اظهارات در حالي است كه
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،در
حال حاضر حجم صادرات شرکتهای دانشبنیان
کش��ور به غیر از بخش آیتی ۵۰۰ ،میلیون دالر
است و دستیابی به صادرات یک میلیارد دالری
در دس��تور کار قرار دارد .پس از هم��دان بايد از
آذربايجانش��رقي خصوصاً شهر تبريز نام برد كه
در اين زمينه گامهاي قابل توجهي برداشته است
به طوري كه اين استان موفق شده در این عرصه
رتبه ششم کشور را به دس��ت آورد؛ اين در حالي
است كه در اين استان  ۸۸ش��رکت دانشبنیان
وجود دارد که طبق برنامهريزيه��ا بايد از رتبه
ششم به دوم ارتقا یابد.

اي��ن موفقیته��ا در حالي اس��ت كه ب��ه گفته
خدابخش اس��تاندار آذربايجانشرقي ،صندوق
ش��کوفایی و نوآوری یک برج فن��اوری در تبریز
خریداری ک��رده تا ش��رکتهای دانشبنیان به
شکل اجاره به شرط تملیک در آنجا مستقر شوند
و در مجموع  ۴۰برنامه برای توسعه فعالیتهای
دانشبنیان تدوین شده است .به گفته وي ،قرار
است تفاهمنامهای بین استانداری ،معاونت علمی
و فناوری ریاس��ت جمهوری و چن��د وزارتخانه
منعقد شود تا تبریز به عنوان پایلوت دانشبنیان
مطرح شود.
پس از اين اس��تانها بايد نامياز اردبيل برد كه
با وجود تمامي مشكالت توانس��ته حركتهاي
خوبي را در اين زمينه انجام ده��د به طوري كه
هماكنون بی��ش از  20ش��رکت دانشبنیان در
اين اس��تان فعاليت ميكنند و عالوه بر آن بیش
از  80واحد فناور در صف ارزیابی معاونت علمی
و فناوری ریاس��تجمهوری برای گرفتن مجوز
دانشبنیان هس��تند .رئیس پارک علم و فناوری
اس��تان اردبيل با تأييد اين موضوع و با اشاره به
ايجاد پارک علم و فناوری ميگويد« :پارک علم
و فناوری استان اردبیل در س��طح ملی بهعنوان
الگو و مدل مطرح شده و اجزای اصلی اکوسیستم
فناوری در این پارک تعریف ش��ده به طوریکه
قبل از آن بحثه��ای فن��اوری ،دانشبنیان و...
وجود نداش��ت اما امروزه با همهگیر شدن بحث
دانشبنیان و آش��نایی مردم با آن ،مفهوم علم و
فناوری در جامعه تسری یافته است».
اين موفقيتها در حالي است كه به گفته معاون
علمی و فن��اوری رئیس جمه��ور در حال حاضر
3هزار و  ۷۰۰شرکت دانشبنیان در کشور فعال و
بیش از  ۷۰درصد این شرکتها نوپا هستند.
س��ورنا س��تاري با اش��اره به موفقيت توليد اين
شركتها و فروش آنها در ساير كشورها ميگويد:
«در حال حاض��ر بیش از  ۵۰کری��دور صادراتی
در کش��ورهای مختلف وجود دارد که عموم این
شرکتها در قالب بخش خصوصی در آن کشورها
فعال هستند».

 2ميليون واحد مسكن روستايي در مقابل بالياي طبيعي مقاومسازي شد
نهاي
بنياد مسكن با همكاري بانكها بخش عمدهاي از واحدهاي روستايي استا 
خراسان جنوبي ،فارس ،سمنان ،بوشهر ،مازندران ،گيالن و لرستان را مقاومسازي كرد

زلزلهخبرنميكند.
گزارش2
با ر ا نه�ا ي
ميترا شهبازي
سيلآسا و طوفان
هم هرچقدر قاب�ل پيشبيني باش�ند ،باز هم
آنقدرفرصتبرايمردمومسئوالننميگذارند
كه تصميمي براي جلوگيري از خس�ارتهاي
ناشي از اين بالياي طبيعي بگيرند .از همين رو
همواره كارشناسان بر مقاومسازي واحدهاي
مس�كوني بهخصوص آنهايي كه در روستاها
قرار دارند ،تأكيد ميكنند .به دنبال اين ماجرا
در س�الجاري و با برنامهريزي بنياد مس�كن
روستايي كه با كمك بانكها همراه بود تعداد 2
ميليون و  500هزار واحد مسكن روستايي در
استانهاي خراس�ان جنوبي ،فارس ،سمنان،
بوشهر ،مازندران ،گيالن و لرستان مقاومسازي
ش�د تا با هر وزش و لرزش�ي تخريب نشوند.

ايران به عنوان كشور چهارفصلي شناخته ميشود
كه در هر گوش��ه آن ظرفيتهاي بس��ياري در
زمينههاي متعدد گردش��گري ،صنعتي و غيره
وجود دارد .با اينحال در كنار تمام اين ظرفيتها،
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 نميشود و سيل و
طوفان را هم در بر ميگيرد .باليايي كه بهرغم قابل
پيشبيني بودن برخي از آنها ،باز هم نميتوان به
سادگي و در مدت زمان كوتاهي جلوي خسارت
ناشي از وقوع آنها را گرفت .از همين رو كارشناسان
همواره بر ضرورت مقاومسازي ساز ههاي شهري
و روس��تايي تأكيد دارند .س��ازههايي كه شامل
مسكنهاي روستايي هم ميشود .همان مساكني

كه در گذشته با كاه و گل ساخته ميشدند و در
مقابل هيچ اتفاقي دوام نميآوردند .از اين رو با هر
باران و طوفاني بر سر ساكنانش آوار ميشدند .البته
االن در كمتر جايي خب��ري از چنين خانههايي
است .با اين حال باز هم در خيلي از نقاط كشور و
بهخصوص در روستاها خانههايي يافت ميشود كه
با حداقل مصالح ايمن ساختماني ساخته شدهاند
و هنوز خط��ر ويراني را در كمين صاحبانش��ان
باقي گذاش��تهاند .از همين رو طرحهاي مختلف
و متعددي در راس��تاي مقاومسازي مسكنهاي
روستايي در حال اجراست .طرحهايي كه اغلب
با كمك بنياد مسكن كش��ور اجرايي ميشوند و
وامهايي را براي مقاومسازي واحدهاي روستايي
در اختيار روس��تاييان قرار ميدهند .در همين

راس��تا عليرضا تابش ،رئيس بنياد مسكن كشور
ميگوي��د« :تاكنون بنياد مس��كن ب��ا همكاري
بانكها توانسته است  ۲ميليون و  ۵۰۰هزار واحد
مسكوني روستايي كش��ور را مقاومسازي كند».
خبر مسرت بخشي كه نشان ميدهد با هر لرزشي
هرچند ريشتري نبايد نگران حادثهاي بزرگ بود.
اتفاقي كه س��الها پيش به دليل مق��اوم نبودن
واحدهاي روستايي در استان كرمان و شهر بم رخ
داد و بهرغم  6ريشتري بودن زلزله خسارتهاي
بسياري را به روستاييان تحميل كرد.
ايمنسازي مسكنهاي استانها
البته سال گذش��ته هم مناطق ديگري همچون
خراسان رضوي ،خراسانشمالي ،كرمانشاه هم با
حادثه زلزله روبهرو شدند و به دليل مقاوم نبودن

خانههاي روستايي خسارتهاي بعضاً سنگيني
ديدند .خسارتهايي كه هنوز كه هنوز است مردم
سه شهرستان كرمانشاه نتوانس��تهاند به زندگي
طبيعي خود برگردند .از همين رو به دنبال كاهش
چنين خسارتهايي مسئوالن بنياد مسكن كشور
با برنامهريزي نس��خه پيش��گري بهتر از درمان
اس��ت را دنبال ميكنند و واحدهاي روستايي را
با اهدا وام به روس��تاييان به س��مت مقاومسازي
هدايت ميكنند .چرا که مقاومس��ازي نس��بت
به بازس��ازي واحدهاي تخريب ش��ده كمتر هم
هست .در اين راستا مديركل بنياد مسكن انقالب
اسالمي لرستان ميگويد 101« :هزار و  974واحد
مسكوني معادل 51درصد از خانههاي روستايي در
اين استان تاكنون مقاومسازي شدهاند ».مسعود
رضايي ادامه ميدهد« :تاكنون هزار و  500واحد
ش��هري در ش��هرهاي زير  25هزار 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  200هزار مس��كن روس��تايي در برابر زلزله
مقاومسازي شدهاند .در استان بوشهر هم اكنون
براي ساخت و مقاومس��ازي  2هزار و  500واحد
مسكن روستايي به گفته حميد حيدري بريدي،
مدير كل بنياد مس��كن روس��تايي بوشهر 62/5
ميليارد تومان ابالغ شده است .البته اين موارد تنها
بخش كوچكي از پروژه مقاومسازي مسكنهاي
نهايي كه شامل
روستايي در استانها است .استا 
خراسان جنوبي ،فارس ،سمنان ،مازندران ،گيالن
و غيره ميشوند .طرحي كه با اجراي تمام و كمال
آن ديگر نميگذارد هر وزش و لرزشي جان و مال
روستاييان را تهديد كند.

فرارسرمايهها بيكاري را در اصفهان
افزايش داده است

بروكراسياداريدراستاناصفهانعامل
اصفهان
فرار سرمايهها است و بايد توجه داشت
كه فرار سرمايهها موجب افزايش نرخ بيكاري در استان شده است.

رئيس كميسيون سرمايهگذاري خارجي اتاق بازرگاني اصفهان با عنوان
كردن مطلب فوق و با بيان اينكه ديدگاههاي اشتباه موجب ايجاد مشكالت
موجود شده است ،در حاليكه برخي مبادالت در اصل جرم نيست ،گفت:
متأسفانه اين شرايط به ناكارآمدي خودمان برميگردد 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 ميشود ،تصريح كرد:
نميتوانيم كاالهاي اساسي مردم را قاچاق كنيم و در عمل قيمتها بايد
براساس عرضه و تقاضا تعيين شود ،درحاليكه به دليل عدم عرضه و تقاضا
امروز در بسياري از مبادالت از كلمه قاچاق اس��تفاده ميكنيم .وي در
خصوص پنجره واحد س��رمايهگذاري در اصفهان گفت :پيرامون پنجره
واحد سرمايهگذاري مطالعات بسياري از سوي بخش خصوصي و دولتي
انجام ش��د ،اما ش��رايط موجود چندان ايجاب نميكرد كه سرمايهگذار
بخش خصوصي وارد كار ش��ود و در بخش دولتي نيز به داليلي موفق به
سرمايهگذاري نبوديم .رئيس كميسيون س��رمايهگذاري خارجي اتاق
بازرگاني اصفهان با بيان اينكه ميزان س��رمايهگذاري در استان اصفهان
منفي است ،تأكيد كرد :بروكراس��ي اداري در استان اصفهان عامل فرار
سرمايههاس��ت و حتي افرادي كه قصد سرمايهگذاري داشتند به داليل
موجود از اين كار منصرف شدند ،اما بايد توجه داشت كه فرار سرمايهها
موجب افزايش نرخ بيكاري در استان شده است.

مشاغل روستايي درآستارا رونق ميگيرد

فرماندار آستارا از ارسال و معرفي بيش
گيالن
از  ۲۰۰ميلي�ارد ريال طرح اش�تغالزايي
روستاييازسويكارگروهاشتغالوسرمايهگذاريآستارابهبانكهاي
اينشهرستانخبردادكهميتواندباعثرونقمشاغلروستاييشود.

يونس رنجكش با بيان اينكه بيش از  ۷۷۰طرح اش��تغالزايي در سامانه
كارا براي ايجاد فرصتهاي شغلي در آستارا ثبتنام شده است كه ۶۵۹
طرح مربوط به اشتغالزايي روستايي و مابقي طرح فراگير است ،اظهار
كرد :مجموعه طرحهاي اشتغالزايي روس��تايي  ۳۵۲طرح است كه در
كارگروه بررسي به تصويب رسيد و به بانكهاي عامل معرفي شدهاند و
بايد اين تسهيالت در اختيار متقاضيان قرار گيرد .وي افزود :هر چند كه
ميزان اعتبار شهرستان  ۹۰ميليارد 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 :طرحهاي بزرگ اش��تغالزايي به ويژه در
روستاها داراي اولويت هستند و دستگاههاي اجرايي بايد متقاضيان را
به سمت اينگونه طرحها هدايت كنند .وي ادامه داد :هيچ مشكلي براي
پرداخت تسهيالت با بهره كم در اين شهرستان وجود ندارد و در همين
راستا  ۱۸طرح جديد اش��تغالزايي در مناطق روستايي آستارا با اعتبار
تسهيالتي  ۴۹۰ميليون تومان به تصويب رسيده است.

صادرات غيرنفتي استان مركزي
 18درصد افزايش يافت

استاندار مركزي از افزايش ۱۸درصدي
مركزي
صادرات غيرنفتي اس�تان مركزي طي
چهارماههاولسالجارينسبتبهمدتمشابهسالگذشتهخبرداد.

سيدعلي آقازاده گفت :استان مركزي در صادرات غيرنفتي تا پايان تيرماه
سالجاري يعني در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته ۱۸درصد
رشد داشته و در چهار ماه اول امس��ال حدود ۳۶۷ميليون دالر صادرات
غيرنفتي در استان مركزي ثبت شده اس��ت .وي ادامه داد :اين افزايش
۱۸درصدي صادرات نشان از رش��د توليد ،اميد به صنعت و بالندگي در
اس��تان مركزي دارد كه از جمله موفقيتها و افتخارات استان به شمار
ميرود .استاندار مركزي ادامه داد :در حوزه كشاورزي بهرغم اينكه شرايط
آبي در همه استانها بحراني است و در استان مركزي بيش از ۲۵درصد
نسبت به سال آبي گذشته كمبود بارش را شاهد بودهايم ،اما بيش از سال
گذشته در استان گندم توسط كشاورزان توليد شده است .آقازاده در زمينه
اعتبار پروژههاي استان در سالجاري بيان داشت :در چهار ماهه اول امسال
۴۷درصد از مجموع اعتبارات مصوب استان تخصيص داده شده ،اين در
حالي است كه در كل سال گذشته فقط۴۲درصد تخصيص داشتهايم.

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 بينالمللي به نام
ربع رشيدي در شهر تبريز تأسيس و در همين راستا نيز دانشگاه تبريز در
امتدادآنبهوجودميآيدكهامسالمراسمبزرگداشتهشتمينسدهآموزش
عالي در تبريز و هفتادمين سال تأسيس اين دانشگاه برگزار ميشود.
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 خيرنيك انديش حاج صفر
ت فرمانداري
باقري از اهالي شهر حاجيآباد ،با نظارت ميراث فرهنگي و حماي 
انجام شد .به گفته وي ،در اين طرح ضمن مرمت ،تخليه مخزن و بازسازي
ساقه و ديواره ،گنبد به صورت كامل مرمت و بندكشي 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��ودجوييهاي ش��خصي به روند فعاليتهاي
اقتصادي اصناف خدشهاي وارد كنند ،به شدت برخورد خواهيم كرد .وحيد
مهرپويان طاراني با اشاره به شرايط كنوني اقتصاد كش��ور ،افزود :با تدابير
انديشيده شده و برنامهريزيهاي صورت گرفته ،مشكلي كه بتواند در روند
فعاليت بازارخلل وارد كند ،وجود ندارد.
بوش�هر :معاون درمان وزير بهداش��ت و درمان گفت :زيرساختهاي
درماني در شهرستان عسلويه توس��عه مييابد .دكتر قاسم جانبابايي در
بازديد از بيمارستان نبياكرم(ص) تأمين اجتماعي عسلويه اظهار داشت:
در راستاي توسعه زيرساختهاي بهداشتي و درماني در نقاط مختلف كشور
تالشهايخوبيصورتگرفتهاست .بهگفتهوي،توسعهسالمتازمهمترين
اولويتهاي دولت بوده است و در اين راستا شاهد بهبود وضعيت زيرساختها
و گسترش نوع خدمات بهداشتي و درماني در نقاط مختلف كشور هستيم.

