
 آذربايج�ان غربي: مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان آذربايجان غربي از اختصاص ۵۰ ميليارد ريال اعتبار 
براي مرمت كاخ باغچه جوق ماكو خبر داد. جليل جباري با بيان اينكه 
تاكنون مبالغي از سوي سازمان منطقه آزاد براي استحكام بخشي بنا 
هزينه شده است اظهار داشت: با اختصاص اين مبلغ مقرر شده پس از 
مراحل رسيدگي به بنا نسبت به احياي باغ اين مجموعه نيز اقداماتي 
انجام پذيرد. در نتيجه تعامالت في مابين سازمان منطقه آزاد ماكو و اين 
اداره كل عمليات مرمتي كاخ موزه باغچه جوق اين شهرستان آغاز شده 

و تاكنون اقدامات اساسي آن تا مراحل خوبي پيشرفت داشته است. 
 مركزي: نماينده مردم اراك، كميجان 
و خنداب در مجلس گفت: بخش عمده اي 
از درآمدهاي استان مركزي به حوزه ملي 
تزريق مي شود و در حقيقت سهم اعتبارات 
استان نسبت به درآمدهاي آن بسيار پايين 
است. علي اكبر كريمي اظهار داشت: ميزان 
درآمدهاي استان مركزي طي سال هاي ۸۴ 

تا ۹۴، بيست و دو برابر شده و اين نشان مي دهد ظرفيت هاي خوبي در 
اين استان وجود دارد اما اعتبارات سرمايه اي استان رشدي كمتر از دو 
برابر داشته و اين گوياي آن است كه ظرفيت هاي استان به نوعي در حال 
تضعيف است. وي افزود: بخش عمده اي از درآمدهاي استان مركزي 
به حوزه ملي تزريق مي شود و اس��تان از اين نوع درآمدها و مصرف آن 
محروم است، در حالي كه طي سال هاي ۹۰ تا۹۴ به مدت چهار سال 
اس��تان مركزي ۴6/۵ درصد در عملكرد درآمدي رش��د داشته است. 
اين افزايش درآمد، بر اقتصاد استان فش��ار مي آورد چراكه ۹۰ درصد 

درآمدهاي مالياتي را بنگاه هاي اقتصادي تأمين مي كنند. 
 خراس�ان جنوب�ي: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
خراسان جنوبي گفت: در سال جاري در صورت تخصيص اعتبارات مورد 
نياز مشكل آبرساني به ۹۳ روستاي اس��تان برطرف مي شود. علي اكبر 
بسكابادي با اشاره به اختصاص ۵۰۰ ميليون دالر اعتبار از محل صندوق 
ذخيره ارزي براي آبرساني به روستاها طي سال گذشته، اظهار داشت: 
سهم خراسان جنوبي از اين ميزان حدود ۳۸ ميليارد تومان بوده است. 
وي با بيان اينكه عالوه بر اين در سفر معاون وزير، ۱6 ميليارد تومان اعتبار 
بيشتر از سهميه استان براي استان در نظر گرفته شد، بيان كرد: ابالغ اين 

اعتبار در سال گذشته انجام شد اما تخصيصي در اين زمينه نداشته ايم. 
 آذربايجان شرقي: اس��تاندار آذربايجان شرقي با بيان اينكه هيچ 
خيري نبايد درگير امور اداري باشد، گفت: در اين خصوص خود مجمع 
خيرين همه اين كارها را قبول كنند. اس��ماعيل جبارزاده با تأكيد بر 
تكريم خيرين مدرسه ساز، افزود: بحث خيرين و توجه ويژه به خيرين 
مدرسه ساز در استان، نشان دهنده اين است كه در سه سال گذشته اين 

حركت به صورت موفقيت آميز انجام  شده و البته بايد ادامه يابد. 
  خوزستان: گرده افشاني بيش از ۹۵ درصد نخلستان هاي آبادان انجام 
شد. مدير جهاد كشاورزي آبادان در اين باره گفت: عمليات گرده افشاني 
نخيالت در آبادان از اسفند آغاز مي شود و تا اواخر فروردين ادامه دارد. 
ناجي شهيب زاده ادامه داد: ۱۰۰ درصد كار گرده افشاني در نخيالت در 
آبادان به صورت سنتي و دستي انجام مي شود. به طور ميانگين هر نفر 

روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ اصله درخت خرما را گرده افشاني مي كند. 
  همدان: معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه هاي وزارت 
راه و شهرس��ازي گفت: ريل گذاري راه آهن تهران - همدان تا شش��م 
ارديبهشت تكميل مي شود. جبارعلي ذاكري گفت: طول ريل گذاري 
اين راه آهن ۲6۷ كيلومتر است كه ش��امل ۱۲ ايستگاه از جمله چهار 
ايستگاه بزرگ ساوه، نوبران، فامنين و ايستگاه باري همدان است. وي 
با بيان اينكه ايستگاه داخلي شهر همدان به عنوان ايستگاه مسافربري 
افتتاح خواهد شد، گفت: ريل گذاري تا نزديك شهر همدان انجام شده 
و طي سه، چهار ماه قبل با توجه به تأمين اعتبار ركورد زده شده و ۷۴ 
كيلومتر ريل گذاري انجام شد به طوري كه ركورد ۱66۴ متر با ۲۳ واگن 

در يك روز به ثبت رسيد. 

بندرعباس، فعال ترين مرز ترانزيتي كاال 
در ايران است

تالش شبانه روزي فعاالن حوزه حمل        هرمزگان
و نقل استان هرمزگان در سال گذشته 
موجب ش�د تا بندرعباس از بين 32 مرز فعال كش�ور در جايگاه 

نخست ترانزيت كاال قرار گيرد. 
عليرضا مجرد مدير كل راهداري و حم��ل و نقل جاده اي هرمزگان با اعالم 
اين خبر گفت: در اين مدت 2ميليون و 799 هزار و 905 تن كاال از طريق 
بندرعباس به ديگر مرزهاي كشور ترانزيت ش��ده است.  مجرد بيشترين 
كاالهاي ترانزيتي از مرز بندرعباس را مواد سوختي، انواع تركيبات شيميايي، 
كاالهاي ساختماني، لوازم خانگي و انواع پنبه برشمرد.  وي خاطرنشان كرد: 
مرزهاي پرويزخان، بازرگان و ش��هيد باهنر ديگر مرزهايي هستند كه در 
جايگاه هاي بعدي ترانزيت ورود كاال به كشور قرار دارند.  اين مقام مسئول 
گفت: 80 درصد از حجم كل ترانزيت كاال در كشور از طريق مرزهاي نام برده 
شده صورت مي گيرد و تنها 20 درصد متعلق به ساير مرزهاي كشور است.  

اس�تان خوزستان 

مريم احمدي
   گزارش2

يك�ي از قطب هاي 
اصلي صنعتي كشور 
است كه عالوه بر سرمايه باارزش نفت، پتانسيل 
و ظرفيت هاي فراواني در توليد، اشتغالزايي و 
رونق اقتص�ادي دارد اما طي س�ال ها به دليل 
نداشتن برنامه اي جامع به منظور بهره برداري 
بهينه از منابع از مسير توسعه جا مانده و فعاالن 
اقتصادي و توليد كنندگان اين استان صدمات 
جبران ناپذيري متحمل شده اند. شهرك هاي 
صنعتي اين استان از جمله ظرفيت هايي است 
كه ب�ه دليل بي توجه�ي و ع�دم برنامه ريزي 
صحيح سال هاست قفل تعطيلي خورده و بنا به 
گفته مس�ئوالن استان به گورس�تان صنايع 

تبديل شده اند!

به دليل پتانس��يل صنعتي موجود در ش��هرهاي 
مختلف اس��تان، خوزس��تان را مي ت��وان يكي از 
بزرگ ترين استان ها در زمينه جادادن شهرك هاي 
صنعتي دانس��ت. وجود ۲۹ ش��هرك صنعتي در 
شهرهاي اهواز، آبادان، دزفول، شوشتر، انديمشك، 
ايذه، شادگان، باغملك، بهبهان، خرمشهر، ماهشهر، 
رامهرمز، سوس��نگرد، ش��وش، مسجد سليمان و 
هنديجان اين استان را در زمره دارندگان بيشترين 
تعداد ش��هرك هاي صنعتي در كش��ور قرار داده 
است. آماري كه به دليل تعطيلي بيش از نيمي از 
اين ش��هرك ها نمي تواند امتياز مثبتي در كارنامه 
صنعتي خوزستان محسوب شود. در حال حاضر 
تنها ۵۰درصد اين شهرك ها فعال هستند و مابقي 
به دليل مشكالتي از جمله نبود سرمايه گذار و فقدان 
زيرساخت هاي الزم و ده ها مشكل ديگر به گورستان 

واحدهاي صنعتي اين استان تبديل شده اند. 
معاون وزير صنعت، معدن و تج��ارت با تأييد اين 
موضوع مي گويد: استان خوزس��تان از نظر تعداد 

ش��هرك ها و واحدهاي صنعتي جزو اس��تان هاي 
برتر كشور است با اين وجود تعدادي از شهرك هاي 
صنعتي استان به داليل مختلف مانند عدم مكان يابي 
مناسب تقاضا محور نيستند و در برخي شهرك هاي 
صنعتي خوزستان هيچ سرمايه گذاري وجود ندارد!

عل��ي يزدان��ي مي افزاي��د: متأس��فانه در برخ��ي 
شهرك هاي صنعتي استان حتي قراردادي منعقد 
نشده و پاي هيچ س��رمايه گذاري به آنجا باز نشده 
اس��ت.  رئيس اتاق بازرگاني اهواز نيز ركود بخش 
توليد را علت تعطيلي شهرك هاي صنعتي عنوان 
كرده و مي گويد: تراز تجاري خوزستان صفر است 
چون سال گذشته ميزان واردات و صادرات هر دو 

در كنار هم 6/۵ ميليون دالر بود. 
شهال عموري مي افزايد: واحدهاي توليدي مشابه 
ما در ساير استان ها مبالغ بسيار كالن تري را جذب 
مي كنند كه اين مسئله با سخت گيري هاي كمتر 
و كاهش مس��ائل مالي براي بخش خصوصي براي 

آنها محقق شده اس��ت اما واحدهاي توليدي ما با 
كمترين ظرفيت كار مي كنند و برخي نيز به كلي 

راكد شده اند! 
 دولت، جدي حمايت كند!

در حالي كه برخي صنعتگران خوزستاني معتقدند 
محوريت صنايع نفت و گاز در اس��تان سبب شده 
لزوم توجه به س��اير ظرفيت هاي توليدي اس��تان 
مغفول بماند اما برخي مسئوالن مشكل شهرك هاي 
صنعتي را صرفاً نبود ش��رايط مناسب براي جذب 
سرمايه گذار و البته عدم حمايت هاي كافي دولتي 
مي دانند.   يزدان��ي معاون وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت در اين خصوص نيز مي گويد: سرمايه گذاران 
غالباً از باال بودن سود تس��هيالت و عدم همكاري 
بانك ها گله مندند و همين مس��ئله مانع ورود آنها 
به س��رمايه گذاري در واحدهاي صنعتي اس��تان 
ش��ده اس��ت. از اين رو در جهت در پاس��خ به گله 
سرمايه گذاران مبني بر باال بودن سود تسهيالت و 

عدم همكاري بانك ها در جهت حمايت از واحدهايي 
كه كاالي پرمص��رف و باكيفي��ت توليد مي كنند 

تسهيالت مازادي در نظر گرفته شده است. 
عالوه ب��ر اين م��ورد، باالرفتن تعرف��ه آب و برق و 
قيمت حامل هاي ان��رژي در س��ال هاي اخير نيز 
به عنوان يكي ديگ��ر از موانع فعالي��ت واحدهاي 
توليدي اس��تان شمرده مي ش��ود. طبق اظهارات 
توليدكنندگان و صاحبان واحدهاي صنعتي قرار 
بود دولت براي افزايش حامل هاي انرژي تسهيالتي 
را در اختيار توليدكنندگان قرار دهد اما هيچ يك از 
بخشنامه هايي كه دولت براي توليدكنندگان صادر 
كرده، در بانك ها اجرايي نشده است! تعلل در رفع 
مشكالت واحدهاي صنعتي استان سبب شده اين 
واحدها س��ال به سال بيش��تر در چرخه بي رونقي 
گرفتار شوند تا آنجا كه حاال ديگر واحد هاي نيمه 
فعال و فعال اس��تان هم كه امكان توليد و ساخت 
نيازهاي داخل اس��تان را دارند بي تقاضا مانده اند 
و سفارش��ات از طريق مناقصه و اغل��ب به خارج از 
استان تحويل داده مي شود. اين در حالي است كه 
بنا به گفته توليدكنندگان، در س��ال هاي گذشته 
سفارش��ات دولتي يكي از منابع درآمد سازندگان 
واحدهاي توليدي اين استان محسوب مي شد اما 
حاال ضعيف ش��دن اين واحدها از يك سو و پايين 
آمدن بودجه شركت هاي دولتي و در پي آن ميزان 
واگذاري كار سبب شده اين واحدها بيش از پيش 

از رونق بيفتند. 
مجموع اين عوامل و تعلل در رفع مشكالت واحدها 
و شهرك هاي صنعتي استان س��بب شده استان 
خوزستان به رغم داشتن ظرفيت اقتصادي فراوان 
رتبه دوم بيكاري در كشور را به خود اختصاص دهد. 
اين درحالي است كه با اعمال سياست هاي درست 
در جهت احياي شهرك هاي صنعتي استان مي توان 
اين شهرك ها را به خوشه صنعتي تبديل كرد و گام 

مؤثري در جهت اشتغالزايي برداشت. 

وجود مرقد مطهر حضرت معصومه )س(، مسجد 
مقدس جمكران و بس��ياري از مكان هاي زيارتي و 
سياحتي ديگر در قم سبب ش��ده تا هر ساله سيل 
عظيمي از مس��لمانان داخل و خارج كش��ور براي 
زيارت به اي��ن مكان هاي مقدس س��فر كنند اين 
درحالي است كه وجود مكان هاي ديگري از جمله 
بازار سنتي، درياچه نمك، حوض سلطان، غار وشنوه 
و خانه هاي تاريخي زند و مالصدرا و كاروانس��راي 
قديمي نيز از جمله مكان هاي ديدني استان بوده كه 
هرساله بسياري از گردشگران داخلي و خارجي را به 
سوي خود جلب مي كند.  اين در حالي است كه در 
استان قم ۳۵۰ اثر تاريخي وجود دارد، كه بعضاً خود 
ساكنان قم نيز از آن مطلع نيستند، آثار تاريخي كه 
قابليت ثبت فراملي هم دارند اما در خود اس��تان و 

كشور هم شناخته شده نيستند.
 كمبود زيرساخت هاي گردشگري در قم 

آمارها نش��ان مي دهد هرس��اله ۲/۵ ميليون نفر 

گردش��گر براي ديدن مكان ه��اي زيارتي به اين 
استان سفر مي كنند، اما بيشتر اين افراد به دليل 
نبود مكان هاي مناس��ب اقامتي تنها چند ساعت 
دراين شهر اقامت داش��ته و بالفاصله اين شهر را 
ترك مي كنند.  با وجود اينكه قم سال هاس��ت با 
مش��كالت زيرس��اختي در زمينه گردشگري، از 
جمله نبود هتل ها و محل هاي اقامتي مناس��ب 
روبروست همچنين كم كاري در معرفي مكان هاي 
گردشگري باعت شده كه از ظرفيت باالي اقتصادي 
گردشگري و سودآوري در اين زمينه بهره آنچناني 
نبرد.  معاون هماهنگي امور زائرين استانداري قم 
در اين خصوص مي گويد: »قرار گرفتن ش��هر قم 
در مركز ايران و شاهراه مواصالتي بين ۱۷ استان 
كشور، وجود بيش از ۴۰۰ امامزاده در قم، وجود 
بارگاه ملكوتي حضرت فاطم��ه معصومه )س( و 
مس��جد مقدس جمكران، اين شهر را به ظرفيت 
زيارتي عظيم در كش��ور تبديل ك��رده به طوري 

كه ساالنه ۲۰ ميليون زائر در اين شهر حضور پيدا 
مي كنند«.  يونس عالي پور مي افزايد: »با وجود اين 
مزايا نبود هتل ها و مراكز اقامتي مناسب در سطح 
استان سبب شده تا بيشتر گردشگران تنها چند 
ساعت دراين استان س��اكن بوده و پس از زيارت 

مكان هاي مقدس منطقه را ترك كنند.«
وي با اش��اره به كمبود 6۰ هزار تخ��ت در محل 
اقامتگاه هاي اين اس��تان ادامه مي دهد: »ساخت 
هتل هاي پنج ستاره سبب خواهد شد مدت اقامت 
گردش��گران در قم افزايش يابد كه همين مسئله 
باعث تقويت بعد اقتصادي و زمان بيش��تر براي 
معرفي جاذبه هاي گردشگري در قم خواهد شد.«

 غفلت از ظرفيت گردشگري روستايي
جدا از مكان ه��اي مذهبي و تاريخ��ي قم وجود 
روستاهاي بكر و زيبا كه مي تواند نقش مهمي را 
در جذب گردشگر ايفا كند از جمله موهبت هاي 
اين استان است كه سال ها مورد غفلت قرار گرفته 

است.  معاون عمراني استاندار قم با اشاره به فعاليت 
روستاييان قم در زمينه بافت انواع فرش و صنايع 
دستي مي گويد: »اين موضوع مي تواند اثر بسياري 
را در جذب گردشگران داخلي و خارجي داشته و 
موجب رونق گرفتن اقتصاد روستايي و جلوگيري 

از مهاجرت آنها به شهر ها شود.«
محسن بهش��تي با اش��اره به اينكه بي توجهي به 
گردشگري روس��تايي قم طي ۲۰ ساله گذشته 
روستايي ها را با بحران مواجه كرده است مي افزايد: 
»درحالي كه از دير باز روستاييان يكي از قطب هاي 
مهم در زمينه انواع توليدات كشاورزي و دامي از 
مهم ترين فعاالن اقتص��ادي در زمينه تأمين نياز 
اصلي كشور به شمار مي آيند اما بي توجهي به اين 
ظرفيت موجب شده تا بيشتر روستاها در قم خالي 
از سكنه شود.« وي با بيان اينكه بايد در اين زمينه 
اقدام مؤثري صورت بگيرد ادامه مي دهد: » بايد با 
ايجاد دهكده هاي گردشگري در استان تا حدود 
زيادي از مهاجرت روستاييان و تخريب روستاها 

جلوگيري كرد.«
 سلفچگان و خلجستان دهكده گردشگري 

مي شوند
اهمي��ت نق��ش روس��تاييان در تولي��دات انواع 
محصوالت و توجه به بحث رونق اقتصاد كش��ور 
موجب شد تا مسئوالن استان قم تصميم بگيرند 
تا دو روستاي سلفچگان و خلجستان را به عنوان 
دو دهكده گردش��گري اس��تان انتخاب و تمامي 
تالش ه��اي خ��ود را ب��راي رونق گردش��گري و 

جلوگيري از مهاجرت روستاييان به كار گيرند. 
معاون عمراني اس��تاندار قم در خصوص اقدامات 
انجام شده در اين زمينه مي گويد: »خالي از سكنه 
شدن دو منطقه سلفچگان و خلجستان موجب شد 
تا مسئوالن استاني تصميم بگيرند تا اين مناطق را 

به روستاهاي گردشگري تبديل كنند.«
محسن بهشتي در خصوص اقدامات صورت گرفته 
در اين زمينه مي افزايد: »طبق برنامه ريزي ها، بنياد 
مسكن مكلف شده با همكاري جهاد كشاورزي و 
ميراث فرهنگي با تأمين زيرساخت ها در سلفچگان 
و خلجستان دو نقطه خالي از سكنه از اراضي دولتي 
شناسايي و به عنوان دهكده هاي گردشگري از آن 
بهره گيري شود.« وي ادامه مي دهد: »از آنجا كه 
محوريت توسعه روستايي با تعريف زيرساخت هاي 
صنعتي مورد استقبال روستاييان قرار نمي گيرد، 
لذا بايد اين نوع از اقدامات را در قالب صنايع دستي، 
كارگاهي و صنفي مورد توجه ق��رار داد.« اين در 
حالي است كه براي رونق گردشگري در استان قم 
بايد از تمام ظرفيت هاي گردشگري استفاده كرد تا 

بتوان باالترين بهره را نصيب مردم منطقه كرد.

i ran@javanOnl ine. i r11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5065ش��نبه 26 فروردی��ن 1396 | 17 رج��ب 1438 |

 خوزستان در شرايطي رتبه دوم بيكاري را به خود اختصاص داده كه به رغم داشتن ظرفيت هاي فراوان نيمي از  29 شهرك صنعتي اش غيرفعال است

زيان صنايع زير غبار تعطيلي شهرك هاي صنعتي خوزستان

قم با كمبودها  گذرگاه گردشگران شده  است نه محل اقامتشان
درحالي سالي 2/5 ميليون گردشگر به قم سفرمي كنند كه كمبود60 هزار تخت اقامتي موجب شده تا مسافران 

فقط به چند ساعت  اقامت اكتفا كنند

با وج�ود اينكه اس�تان قم ب�ا دارا ب�ودن ان�واع گردش�گري مذهبي و 
تاريخي و س�نتي مي تواند حرف هاي بس�ياري در زمينه گردش�گري 
داش�ته باش�د، اما نبود برخي زير س�اخت ها از جمله كمب�ود هتل ها و 
مراكز اقامتي موجب ش�ده تا نتواند به�ره چنداني از جذب گردش�گر 
ببرد، اين در حالي است كه مش�كالت تنها به اين موضوع ختم نشده و 

بي توجهي به ظرفيت باالي گردش�گري روس�تايي موجب شده تا اين 
مهم ني�ز مورد غفلت قرار بگيرد.  اين كاس�تي ها س�بب ش�د تاچندي 
پيش مع�اون هماهنگي ام�ور زائري�ن اس�تانداري قم اع�الم كند: در 
حال حاضر اين اس�تان براي رونق هرچه بيش�تر جذب گردش�گر نياز 
به اح�داث 60 ه�زار تخت اقامت�ي و ايجاد دهك�ده  گردش�گري دارد. 

ميترا شهبازي

محمدرضا سوري
   گزارش يك

۱۰۰ هزار حاشيه نشين زنجاني
در معرض آسيب هاي اجتماعي 

هفت منطقه در شهرستان زنجان مناطق     زنجان 
حاشيه نش�ين اس�ت و 100 ه�زار نفر در 
دارن�د.  ق�رار  اجتماع�ي  آس�يب هاي  مع�رض 
رسول بيات فرماندار زنجان با عنوان كردن مطلب فوق گفت: در گذشته 
امكان طرح آس��يب هاي اجتماعي نبود و مخفي بود ولي با حساسيت 
مقام معظم رهبري بحث آسيب هاي اجتماعي مطرح شد. با طرح اين 
مبحث ديگران هم به اين باور رسيدند كه آسيب اجتماعي است و در 
اين ميان دولت ش��وراي اجتماعي را فعال كرد و بقيه دستگاه ها فعال 
شدند.  وي ادامه داد: در همين رابطه و در راستاي تحقق منويات مقام 
معظم رهبري در خص��وص كاهش آس��يب هاي اجتماعي در مناطق 
حاشيه نشين كارگروه اجتماعي در شهرس��تان زنجان تشكيل شد و 
همچنين ستاد باز آفريني در سطح شهرس��تان فعال است.   فرماندار 
زنجان تصريح كرد: بحث حاشيه نش��يني در همه اس��تان ها دامنگير 
مراكز استان هاس��ت و خوش��بختانه با تالش متوليان فرهنگي و امور 
ش��هري حاشيه نش��يني در زنجان را به حداقل خواهيم رساند.  بيات 
گفت: بخشي از آسيب هاي اجتماعي ناشي از حاشيه نشيني است و بايد 
متوليان فرهنگي و امور شهري براي كاهش حاشيه نشيني برنامه ريزي 

و مديريت الزم را داشته باشند. 

تهديد جان هزاران دانش آموز 
در ۱۰۰ مدرسه تخريبي چهار محال و بختياري 

  چهارمحال و بختياري مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز 
م�دارس اس�تان چهارمح�ال و 
بختياري با اش�اره به وجود 1950 س�اختمان آموزش�ي در سطح 
اس�تان، گفت: از اين تعداد 40 درصد فضاهاي آموزش�ي اس�تان 

غيرايمن هستند. 
بيژن حيدري، آموزش را محور توس��عه پايدار و ابزار توسعه را منابع 
انساني دانست و افزود: منابع انس��اني براي اينكه بتوانند در راستاي 
رشد و شكوفايي قدم بردارند، به آموزش نياز است.  وي با اشاره به اينكه 
نظام آموزشي كشور از خلل سرمايه گذاري پايدار رنج مي برد، تصريح 
كرد: اگر كشوري از سرمايه گذاري در آموزش كوتاهي كند قطعاً زير 
بار انبوهي از مشكالت قرار خواهد گرفت.  حيدري با اشاره به برگزاري 
جشنواره هاي خيرين مدرسه ساز در استان از سال ۷۷ تاكنون، اظهار 
كرد: تا پايان سال ۹۴ تعداد ۲۹۵ پروژه با مشاركت خيرين در استان 
ساخته شده است.  وي اعتبار س��ال ۹۴ را ۲۰ ميليارد تومان عنوان 
كرد و گفت: بدون مش��اركت خيرين امكان تأمين فضاهاي آموزشي 
ميسر نبود. حيدري با اش��اره به وجود ۱۹۵۰ ساختمان آموزشي در 
سطح استان، گفت: از اين تعداد ۴۰ درصد فضاهاي آموزشي غيرايمن 
هس��تند. اين مدارس غيرايمن ش��امل مدارس غيرمق��اوم، مدارس 
تخريبي خطرآفرين و مدارس��ي كه تأسيس��ات آنها به نوسازي نياز 
دارند. مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان با بيان اينكه 
چهارمحال و بختياري به ۱۰۰ مدرس��ه جديد نياز دارد، گفت: ۱۰۰ 
مدرسه تخريبي خطرآفرين در استان وجود دارد كه الزم است از وجود 

دانش آموزان تخليه شود.

رشد ۳۹ درصدي عضويت
 در كتابخانه هاي عمومي گيالن

سرپرست كتابخانه هاي عمومي گيالن با 
اش�اره ب�ه اقدام�ات مناس�ب در حوزه    گيالن 

كتابخانه اي و تعامل نهادهاي فرهنگي از رشد ۳9درصدي عضويت 
در كتابخانه هاي گيالن و رشد2۳درصدي تأمين منابع كتابخانه اي 

خبر داد. 
زهرا بدن آرا گفت: رشد شاخص هاي مطالعه در حوزه هاي مختلف استان 
نشان از توجه مس��ئوالن اس��تاني به موضوع مطالعه و ترويج فرهنگ 
كتابخواني دارد.  وي افتتاح س��ه و آغاز عمليات احداث ۱۱ كتابخانه 
عمومي در نقاط مختلف گيالن طي س��ال گذشته را از جمله اقدامات 
خوب اين نهاد در سطح استان عنوان كرد و افزود: گيالن در حال حاضر 
داراي ۱۰۳باب كتابخانه عمومي نهادي، مش��اركتي و مستقل است.  
سرپرس��ت كتابخانه هاي عمومي گيالن با بيان اينكه از اين تعداد دو 
كتابخانه سيار در منطقه آزاد انزلي و شهر رشت خدمات به عالقه مندان 
كت��اب و كتابخواني ارائه مي كنن��د، گفت: در ص��ورت بهره برداري از 
كتابخانه مركزي شهر رشت و نيز ايجاد كتابخانه عمومي در مسكن مهر 

فضاي كتابخانه اي استان به صورت چشم گيري افزايش مي يابد. 
وي به رش��د ۳۹ درص��دي عضوي��ت در كتابخانه ه��اي گيالن طي 
سال گذش��ته اشاره و خاطرنش��ان كرد: با توجه به رش��د عضويت در 
كتابخانه هاي استان در زمينه تأمين منابع كتابخانه اي نيز شاهد رشد 

۲۳ درصدي هستيم. 

جوالن آفات در مزارع خراسان شمالي
 زير چتر  بسته جهادكشاورزي

درحالي كه اغلب شهرستان هاي خراس��ان شمالي با معضل شيوع آفت 
سن گندم دس��ت و پنجه نرم  مي كنند و پيش بيني مي شود اين معضل 
با گرم شدن هوا شدت بيشتري يابد، اما مسئوالن جهاد كشاورزي هنوز 
برنامه اي براي حمايت از كش��اورزان در دست ندارند. اين در حالي  است 
كه سال گذش��ته  هم كش��اورزان به دليل س��رمازدگي محصوالتشان، 
خس��ارت س��نگيني ديده اند و اكنون جلوي چش��م مس��ئوالن دوباره 
محكوم به زيان ديدن هستند. حاال با اين شرايط كه آفت مذكور به اعتقاد 
كارشناسان حالت طغياني پيدا كرده است، رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان شمالي، مبارزه با اين آفت را بر دوش كشاورزان مي گذارد و از زير 

بار اين مسئوليت شاخه خالي مي كند!

هنوز به فصل گرم سال و اوج جنب و جوش آفت سن گندم نرسيده ايم، اما 
با اين حال در همين زمان، شيوع اين آفت به گفته كارشناسان با افزايش 
۳۰ درصدي روبه رو بوده است. بنابراين دور از انتظار نيست كه با گرم شدن 
هوا و گذش��ت زمان، فاجعه اي بزرگ در مزارع خراسان شمالي رخ دهد. 
آن هم در شرايطي كه مسئوالن جهاد كشاورزي در خصوص حمايت از 

زارعان گندم، از زير بار مسئوليتشان شانه  خالي كرده اند. 
گواه بي توجهي مسئوالن جهاد كشاورزي به اين موضوع هم اين است كه 
محمد رضايي، مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي 
در خصوص اين معضل مي گويد: »در سال گذشته شيوع آفات در مزارع 
كشاورزي ۲۰۰۰ هكتار بوده است، اما اكنون اين سطح به ۲۸۰۰ هكتار هم 
رسيده است.« بنابراين با توجه به اينكه هنوز مزارعي كه در ارتفاعات قرار 
دارند به دليل سرما، از شيوع آفات در امان مانده اند، خيلي زود با گرم شدن 

زمين بايد منتظر وقايع تلخي در مزارع گندم خراسان شمالي باشيم. 
 جهادكشاورزي كاري نمي كند!

در حال حاضر بعد از معضل ش��يوع آفات در مزارع خراس��ان ش��مالي، 
بزرگ ترين مشكل كش��اورزان را بي توجهي مسئوالن شكل مي دهد به 
طوري كه رئيس جهاد كشاورزي از همان ابتداي شيوع آفات، آب پاكي را 
روي دست كشاورزان ريخت و به آنها اطالع داد كه در اين خصوص هيچ 
كاري جز فروش سموم به كشاورزان انجام نمي دهد. عبداهلل يوسفي در 
اين خصوص به صراحت بيان مي كند: »جهادكشاورزي براي حمايت از 
كشاورز، سموم مورد نياز را در زمان مناسب تأمين مي كند اما هزينه هاي 

خريد بايد از طرف كشاورزان پرداخت شود.«
وي با اشاره به اينكه مسئله بروز آفت سن گندم در مزارع خراسان شمالي، 
موضوع تازه اي نيست و سال هاي گذشته هم كشاورزان از اين آفت خسارت 
ديده اند، مي افزايد: »در سال جاري كانون هاي سن گندم شناسايي و نحوه 
مبارزه نيز مشخص شده است. بنابراين توصيه هاي الزم نيز به كشاورزان 
ارائه شده است. اين س��ازمان به منظور حمايت از كشاورزان براي مقابله 
با س��ن گندم آموزش هاي الزم را هم ارائه مي كند.« بنابراين با توجه به 
گفته هاي رئيس جهاد كشاورزي در اين استان، حمايت هاي اين سازمان 

تنها به فروش سموم و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ختم مي شود. 
 مزارع گندم در آستانه نابودي!

حاال با اين شرايط كه سايه آفت س��ن گندم بر سر مزارع گندم سنگيني 
مي كند، صحبت هاي محمد رضايي، مدير حفظ نباتات س��ازمان جهاد 
كشاورزي خراسان شمالي قابل توجه  است كه مي گويد: »با توجه به اينكه 
بيشتر مزارع شهرستان راز و جرگالن ديمزار است، در صورتي كه جمعيت 
س��ن افزايش يابد هزينه مبارزه براي كش��اورزان خيلي زياد مي شود و 

كشاورزان توان خريد سموم الزم را نخواهند داشت.«
بنابراين عماًل نسخه اي كه جهاد كشاورزي براي مزارع خراسان شمالي 
پيچيده است با توجه به خسارتي كه در اثر سرمازدگي به مزارع استان وارد 
شده است، به ورشكستگي كشاورزان و نابودي مزارع گندم ختم مي شود. 
حاال جاي سؤال است كه جهادكشاورزي به عنوان سازماني كه بايد چتر 
حمايتي اش را بر سر كشاورزان باز بگذارد و به توليد ملي كمك كند، چرا 
سعي دارد با كناركش��يدن از وظايف اصلي اش، بر درد و رنج كشاورزان 

بيفزايد؟ موضوعي كه اساس وجود اين سازمان را زير سؤال مي برد. 

با توجه به قابليت ه�اي قابل توجه 
اردبيل در بخش ه�اي مختلف نياز   اردبيل

اس�ت كه روابط اقتصادي و تجاري اين اس�تان با كش�ورهاي 
اروپايي گسترش يابد. 

حسين پيرمؤذن رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
 اردبيل در نشست مش��ترك فعاالن اقتصادي اين استان با هيئت 
فرهنگي و اقتصادي اتريش با عنوان كردن مطلب فوق و با اشاره به 

ميزباني از كشورهاي اتريش و تركيه افزود: اميدواريم اين ميزباني 
مقدمه اي براي رسيدن به اهداف مورد نظر در رابطه با توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري استان اردبيل با كش��ورهاي اروپايي باشد و از 
اين طريق شاهد رشد و توسعه اس��تان اردبيل در آينده اي نزديك 

باشيم. 
وي ادام��ه داد: در ماه ه��اي گذش��ته ب��ا ه��دف افزاي��ش روابط 
اقتصادي قصد سفر به اتريش را داش��تيم كه اين سفر لغو شد كه 

با برنامه ريزي هاي انجام يافته در آبان ماه امس��ال اين سفر انجام 
خواهد شد و با فعاالن اقتصادي و فرهنگي گفت وگوهايي خواهيم 

داشت. 
پيرمؤذن بيان كرد: معرفي س��رمايه گذاران در رابطه با استفاده از 
قابليت هاي استان اردبيل مي تواند نقش بسيار مهمي ايفا كند كه 
اميدواريم اقدامات انجام يافته ما را در رسيدن به اهداف مورد نظر 

رهنمون شود. 

گسترش روابط اقتصادي و تجاري اردبيل با كشورهاي اروپايي 


