
  خراسان رضوي: مدير مركز توسعه وقف و نذر آستان قدس رضوي 
از راه اندازي ۳۲ دفتر نذورات در ۳۲ اس��تان كش��ور خبر داد.  عليرضا 
اسماعيل زاده افزود: واژه نذر براي بس��ياري از انسان ها بسيار مقدس و 
ملموس است، بر اين اساس آستان قدس رضوي همزمان با شكل گيري 
نمايندگي هاي استان تصميم گرفته به نام مبارك حضرت رضا)ع( امكان 
اين امر نيكو را در اقصي نقاط كشور فراهم سازد.  وي ادامه داد: در اين 
دفاتر، نذورات مردم براساس رسيد دريافت و نيت ناذر در آن درج و منابع 

حاصله دقيقاً در اجراي نيت صرف مي شود. 
  گلس�تان: مديرعامل جمعيت هالل احمر گلستان گفت: همزمان 
با چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، ۵ هزار و ۱۰۰ نفر از مردم 
مناطق كم برخوردار استان از خدمات درماني و دارويي رايگان جمعيت 
هالل احمر بهره مند ش��دند.  محمدعلي هروي با اشاره به ارائه خدمات 
رايگان درماني در مناطق كم برخوردار گلستان، اظهار داشت: در ايام دهه 
فجر پزشكان داوطلب جمعيت هالل احمر گلستان در قالب ۱۲ كاروان 
سالمت در ۱۲ روستاي كم برخوردار استان خدمات رايگان ارائه كردند. 
  زنجان: مسئول واحد هنرهاي تصويري حوزه هنري زنجان گفت: به 
همت واحد هنرهاي تصويري حوزه هنري، پنج فيلم  كوتاه ۱۰۰ ثانيه اي 
با موضوعات اخالقي و ارزشي به تهيه كنندگي حوزه هنري زنجان براي 
حضور در دوازدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي ۱۰۰ ثانيه اي توليد 
شده است.  ميثم سيفي افزود: فيلم هاي كوتاه »دربست« به كارگرداني 
»سيدجواد مرتضوي«، »مش��تري« به كارگرداني »بهزاد شاهين فر«، 
»عروسك« به كارگرداني »بهمن تلخابي«، فيلم كوتاه »يك عكس، يك 
آلبوم« به كارگرداني »ميثم كيلي« و انيميش��ن ۱۰۰ ثانيه اي »جادوي 
عشق« به كارگرداني »جعفر صيادي« براي حضور در دوازدهمين جشنواره 

بين المللي فيلم هاي صدثانيه اي در حوزه هنري زنجان توليد شد. 
  بوشهر: مديركل ثبت احوال استان بوشهر از ثبت ۳۲۶ مورد ازدواج 
در سن كمتر از ۱۴ سال در استان بوشهر خبر داد و گفت: استان بوشهر 
نسبت به متوسط كشور در حال پيرتر شدن است.  اسكندر پاساالر افزود: 
اين شورا بر اس��اس سياس��ت هاي ابالغي رهبر معظم انقالب اسالمي 
تشكيل شده است كه از امروز در استان بوشهر فعال مي شود. وي با اشاره 
به تفاوت هاي برخي شاخص هاي جمعيتي اس��تان بوشهر با متوسط 
كشوري بيان كرد: جمعيت كشوري طي ۱۰۰ سال اخير ۱۰ برابر شده 

است و از ۸ ميليون نفر به ۸۰ ميليون نفر رسيده است.

از آنجايي كه علم نقش مهم��ي در توليد قدرت و 
ثروت در جه��ان دارد، لذا باعث گردي��د تا علوم و 
فناوري هايي كه علم محور است از جايگاه ويژه اي 
در كشور برخوردار ش��وند.  اين مهم درحالي بود 
كه تحريم هاي ۴۰ س��اله باعث ش��د  اين مهم در 
سال هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري و رؤساي 
جمهور خصوصاً مراكز علمي و تحقيقاتي به شدت 
مورد توجه قرار گيرد.   آمارها نشان مي دهد، درحال 
حاضر استان هاي مختلف كشور از جمله گلستان، 
البرز، قزوين، تهران، گيالن، هرمزگان، بوش��هر و 
خوزستان در زمينه توليدات دانش بنيان ازجمله 
مباحث پزشكي، گياهي، دام و طيور، فضايي و ساير 
موارد حرف هاي بسياري براي گفتن داشته باشند. 
  فعاليت4200شركت دانش بنيان در ايران 

ش��ركت هاي دانش بنيان، مؤسسات خصوصي يا 
تعاوني هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت، 
توسعه اقتصادي بر پايه دانش و تحقق اهداف علمي 

و اقتصادي در راستاي گسترش اختراع و نوآوري 
و در نهايت تجاري س��ازي نتايج تحقيق و توسعه 
)ش��امل طراحي و توليد كاال و خدمات( در حوزه 
فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان )به ويژه 
در توليد نرم افزارهاي مربوط( تشكيل مي شوند.  
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور كه به قزوين 
سفر كرده است با اشاره به راه اندازي بيش از ۴هزار 
و۲۰۰ شركت دانش بنيان دركشور كه گام بلندي 
براي ارتقاي جايگاه علمي و تحقيقاتي كشور است، 
مي گويد: »اقتصاد ما از منبع محور بايد به انسان 
محور تبديل شود. در اين راستا بستر فوق العاده اي 
در كشور ايجاد شده است كه به اين سمت برويم.« 
سورنا ستاري با اش��اره به اينكه در مراكز نوآوري، 
پارك هاي عل��م و فناوري و دانش��گاه ها اقداماتي 
صورت گرفته است تا اين ايده ها به ثروت تبديل 
ش��ود، مي افزايد: »با راه اندازي بي��ش از ۴هزار و 
۲۰۰ ش��ركت دانش بنيان دركش��ور گام مهمي 

براي ارتقاي جايگاه علمي و تحقيقاتي كش��ور و 
تبديل ايده به محصول و ثروت و ايجاد اش��تغال 
برداشته شده اس��ت.«  به گفته وي س��رمايه در 
گردش آنها به ۶۰ هزار ميليارد تومان رس��يده و 
يك حركت ج��دي در صنع��ت و جامعه با كمك 
جوانان نخبه كشور ايجاد شده است و اميدواريم 
اين حركت همچنان پر شتاب ادامه پيدا كند كه 
بتواند پايه اقتصاد كشور ش��ود.  بررسي ها نشان 
مي دهد طرح هاي زيادي توسط شركت هاي دانش 
بنيان اجرايي شده است البته بسياري از آنها نوپا و 
جوان هستند و استارتاپ هايي هستند كه به تازگي 
كارشان را آغاز كرده اند و به تدريج به شركت هاي 
بزرگي تبديل خواهند شد، زيرا برخي از آنها فروش 
چند هزار ميليارد توماني در سال دارند.  اما در اين 
ميان اينكه اتفاق بزرگي در كشور رخ داده و موجب 
تحول علمي شده است تجاري سازي يك فرآيند 
اس��ت كه پارك هاي علم و فناوري مراكز رش��د و 

دانشگاه ها، محيط كسب و كار و مردم عادي همه 
بخشي از سيستم تجاري سازي محصول هستند 
كه مي توانند بازار شركت ها را تضمين كنند.  معاون 
علمي و فناوري رئيس جمه��ور در تأييد اين مهم 
مي گويد: »تجاري سازي يك فرهنگ عمومي است 
و كاري كه ما در چهار س��ال گذشته در اين رشته 
انجام داده ايم توسعه اين فرآيند ها بوده و مكانيزمي 
ايجاد شده كه بستر آن در بخش خصوصي است كه 
بايد سرمايه گذاري كند.« موفقيت ها در اين زمينه 
موجب شده است در دنيا در عرصه علم و فناوري در 
رده پانزدهم و در منطقه در بين كشورهاي اسالمي 

نيز رتبه اول را به خود اختصاص دهيم. 
  شيالت و كشاورزي اس�تان هاي شمالي 

پايه دانش بنيان  بر 
از آنجا كه محصوالت كشاورزي و شيالت مهم ترين 
توليدات در استان هاي شمالي كشور مانند گلستان، 
گيالن و مازندران هستند،لذا اين مهم موجب شده 
است با توجه به افزايش توليدات با كمترين هزينه 
استفاده از فناوري هاي دانش بنيان در اين مناطق به 
شدت مورد توجه قرار گيرد.  رئيس صندوق نوآوري و 
شكوفايي دراين خصوص مي گويد: »از آنجا كه محور 
توليدات استان هاي شمالي ازجمله گلستان، گيالن 
و مازندران بر پايه كشاورزي، دامداري و پرورش طيور 
آبزي پروري است،بنابراين تمركز شركت هاي دانش 
بنيان نيز بايد در همين زمينه ها و كمك به رشد اين 
توليدات باشد.« علي وحدت مي افزايد: »مرجعيت 
پارك علم و فناوري در استان بايد ارتقا يابد و در اين 
راستا شركت هاي دانش بنيان و پارك علم و فناوري 
به سمت اولويت ها و نيازهاي مردم استان بروند و 

فعاليت خود را در اين زمينه ها متمركز كنند.«
  فعاليت 29 شركت دانش بنيان در قزوين

تنوع در توليدات انواع محصوالت كشاورزي ، باغي 
و تجهيزات صنعتي دركنار ملزومات پزشكي در 
قزوين سبب ش��ده است اين اس��تان حرف هاي 
بس��ياري براي گفتن داش��ته باش��د.   هم اكنون 
۲9شركت دانش بنيان در اس��تان مجوز فعاليت 
دارند كه اميد مي رود اين تعداد در آينده نزديك 
به مرز ۵۰ شركت افزايش يابند.  معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استاندار قزوين با تأييد اين آمارها 
مي گويد: »با اقداماتي كه در حال انجام اس��ت با 
افزايش شركت هاي دانش بنيان مجوزدار استان 
به ۵۰ شركت و حمايت از آنها شاهد صادرات ۵۰ 
ميليون دالري محصوالت اين شركت ها هستيم.«

منوچهر حبيبي مي افزايد: »بيشتر اين محصوالت 
در بخش ه��اي صنعت��ي و كش��اورزي توس��ط 
متخصصان بومي طراحي و س��اخته ش��ده اند و 
مي توان آنها را با هزينه حداقلي براي افزايش توليد 

و اشتغال استان به كار گرفت.«

نياز به توليد علم و فناوري در كشور براي رسيدن به قطب علمي جهان در كنار 
تأمين نيازهاي مختلف كه بر پايه علم روز دنيا بنا نهاده شده اند ازجمله داليلي 
بود كه موجب شد شركت هاي دانش بنيان در بيشتر استان هاي مختلف كشور از 
جمله گلستان، البرز، قزوين، تهران و... شكل بگيرد. درحال حاضر اين مهم سبب 
شده است ايران در باالترين رتبه ها از لحاظ داشتن شركت هاي دانش بنيان قرار 

گيرد؛ موضوعي كه باعث شد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در سفر به 
استان قزوين اعالم كند: »با راه اندازي بيش از 4هزار و ۲۰۰ شركت دانش بنيان 
دركش�ور گام مهمي براي ارتقاي جايگاه علمي و تحقيقاتي كشور برداشته 
شده اس�ت.« اين درحالي است كه اس�تان قزوين سال گذش�ته موفق شد 
با داش�تن ۲9 ش�ركت دانش بنيان 5۰ ميليون دالر صادرات داش�ته باش�د. 

3 هزار و 500 نفر

ميترا شهبازي
   گزارش 2

از جوان�����ان  
از  كرمانش�اهي 
خدمات آموزشي بس�يج سازندگي برخوردار 
ش�دند. اين آموزش ها كه در راس�تاي كاهش 
بيكاري برنامه ريزي شده، بيشتر در زمينه هاي 
آموزش ه�اي فن�ي و حرف�ه اي، دام و طيور، 
كشاورزي، گلخانه و صنايع دستي با همكاري 
سازمان هاي جهاد كشاورزي، فني حرفه اي و 
ميراث فرهنگي ارائه شده است. البته خدمات 
بسيج سازندگي به همين جا ختم نمي شود و 
عالوه بر آموزش جوانان، در حمايت از آنها به 
4۶۷ نفر مبلغ 5 ميليارد و ۷23 ميليون تومان 
نيز تسهيالت اشتغالزايي پرداخت شده است. 

    
پاييز 9۶ بود ك��ه زلزله اي به بزرگي 7/۳ ريش��تر 
در استان كرمانش��اه رخ داد. حادثه اي كه طي آن 
خانه هاي بسياري ويران شد و تعداد زيادي از مردم 
كار خود را از دست دادند. با اين حال از همان ساعات 
اوليه حادثه اين گروه هاي جهادي و بسيجي بودند 
كه همواره تالش كردند تا خسارت ناشي از حادثه را 
كمتر و كمتر كنند. امروز كه حدود يك سال و نيم 
از آن حادثه مي گذرد هنوز نيروهاي بس��يجي در 
كنار مردم كرمانشاه هستند و با آموزش هاي فني و 
حرفه اي به جوانان سعي در كاهش معضل بيكاري 
استان دارند. اتفاقي كه مس��ئول بسيج سازندگي 
اس��تان كرمانش��اه درباره آن مي گويد: »در حوزه 
آموزش ۳۵۶۴ نفر مورد آموزش هاي حرفه آموزي، 
دام و طيور، كشاورزي، گلخانه، آموزش هاي فني و 
حرفه اي و صنايع دستي با همكاري سازمان هاي 
جهاد كش��اورزي، فني حرفه اي و ميراث فرهنگي 
قرار گرفتن��د.« البته اين تمام كاري كه س��ازمان 
بسيج س��ازندگي براي اين مردم خس��ارت ديده 

كرده است نيست. چرا كه عالوه بر مهارت آموزي 
به جوانان در حمايت از آنها به ۴۶7 نفر نيز مبلغ ۵ 
ميليارد و 7۲۳ ميليون تومان تسهيالت پرداخت 
كرده است. تسهيالتي كه مي تواند از هر يك از اين 
جوانان آموزش ديده يك كارآفرين بسازد. سرهنگ 
حسين قبادي بصير با اشاره به ديگر اقدامات بسيج 
س��ازندگي در راس��تاي كاهش بيكاري در استان 
اضافه مي كند: »در حوزه اشتغال در دهكده اقتصاد 
مقاومتي هم ۱9 واحد فعال داريم كه مشغول توليد 
هستند و عالوه بر الگوسازي سبب ايجاد ۶۵ مورد 
اشتغال مستقيم هم شده اند.« وي همچنين از اعزام 
يك هزار و ۲۸۱ گروه جهادي به مناطق محروم و 
انجام كارهاي محروميت زدايي، فرهنگي، سالمت 
و عمراني خبر مي دهد و بيان مي كند: »بالغ بر ۱۸ 
هزار و ۲۵۲ نفر در قالب ي��ك هزار و ۲۸۱ گروه در 

اين اردوها حضور يافتند.«

   نوروز 98 بسيج كنار مردم است
در كنار اقداماتي كه در راستاي اشتغالزايي براي 
جوانان استان كرمانشاه انجام شده است، بسيج 
سازندگي درحوزه كشاورزي و منابع طبيعي نيز 
هفت پروژه آب رساني بسيار مهم را به سرانجام 
رسانده اس��ت. در اين خصوص مس��ئول بسيج 
سازندگي استان كرمانش��اه تأكيد مي كند: »در 
سرپل ذهاب پروژه آبياري قطره اي به ميزان يك 
ميلي��ارد و ۱۰۰ ميليون تومان به اتمام رس��يده 
همچنين ف��از دوم پ��روژه آبياري قط��ره اي در 
كنگاور با 7۰۰ ميليون تومان اعتبار تأمين شده 
از س��وي جهاد كش��اورزي تكميل شده است.« 
مضاف بر اين خدمات بسيج سازندگي، پنج پروژه 
آبخيزداري ديگر نيز در پنج شهرس��تان استان 
در دس��ت اجرا دارد كه برخي تحويل و برخي به 
لحاظ شرايط جوي تا پايان سال تكميل خواهند 

شد كه مجموعاً بيش از يك ميليارد تومان اعتبار 
هزينه داش��ته اند.  همچنين در راستاي آبرساني 
روس��تايي نيز فاز دوم مجتمع سرعين در هفت 
روستا با ۸۰ درصد پيش��رفت فيزيكي در دست 
اقدام اس��ت كه اعتبارات مورد نياز براي تكميل 
آن نيز جذب ش��ده اس��ت. قبادي بصير با تأييد 
مطالب فوق اضافه مي كند: »در حوزه بازس��ازي 
مناطق زلزل��ه زده نيز ۱۵۱ واحد تخريب ش��ده 
ش��امل واحدهاي مددجويان بهزيستي و كميته 
امداد با اعتبار ۱۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان 
احداث ش��ده كه از اين ميزان ۳ ميليارد و ۴۰۰ 
ميليون تومان آورده سپاه و خيران است.« عالوه 
بر اين واحدهاي تحويل داده ش��ده، ۲۸۰ واحد 
مس��كوني با اعتبار ۱۵ ميليارد تومان متعلق به 
مددجويان كميته امداد نيز در حال تكميل است 
كه پيش بيني مي ش��ود تا پايان شهريور ماه آنها 
هم مورد بهره برداري قرار گيرند.  مسئول بسيج 
سازندگي استان كرمانشاه با اشاره به مدرسه سازي 
به عنوان اقدامي جهادي از سوي بسيج سازندگي 
اضافه مي كند: »چهار باب مدرسه در روستاهاي 
مناطق زلزله زده ثالث باباجاني و جوانرود با اعتبار 
يك ميليارد تومان از محل كمك هاي خيران در 
سال آينده تحصيلي تحويل داده مي شوند.« وي 
همچنين با اشاره به اينكه نوروز امسال گروه هاي 
جهادي همچون گذشته مردم كرمانشاه را تنها 
نمي گذارند، بيان مي كند: »۱۰پروژه خانه عالم 
و نيز تعميرات منازل نيازمندان از اقداماتي است 
كه براي نوروز امس��ال پيش بيني شده است.« با 
اين تفاس��ير به زودي بايد ش��اهد اين باشيم كه 
كرمانش��اه نه تنها به روزهاي قبل از حادثه زلزله 
پاييز 9۶ برگردد بلكه توانمندتر از قبل هم بشود. 
موضوعي كه با همراه��ي و كمك هاي نيروهاي 

جهادي و بسيج انجام مي شود.

آموزش مهارت های فني و حرفه اي به 3500 جوان كرمانشاهي در بسيج
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 سهم 50 ميليون دالري شركت هاي دانش بنيان 
از صادرات قزوين

88498441سرويس  شهرستان

 اعطاي ۱۶00 ميليارد تومان تسهيالت
 براي رفع موانع توليد در البرز

تاكنون ه�زار و ۶00 ميليارد تومان در     البرز
قالب ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 

البرز پرداخت شده است. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري البرز با اعالم اين خبر 
گفت: در شرايط فعلي كه گره گشايي و حل مشكالت واحدهاي توليدي به نفع 
اقتصاد و اشتغال كشور است، البرز همچنان در اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي 
اقتصادي داراي رتبه يك كشوري است.  عباداله كامكار افزود: در اين جلسه 
شش پرونده مربوطه به واحدهاي توليدي مورد بررسي قرارگرفت كه دو پرونده 
به كارگروه شوراي ملي جهت بررسي ارسال شد و چهار مورد در كارگروه به 
نتيجه رسيد.  وي ادامه داد: مصوب شد مديران بانك ها با تعامل بيشتر جهت 
تسهيل و رفع موانع و مشكالت توليد، همراهي الزم را داشته باشند تا واحدهاي 
توليدي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.  وي در خصوص برخي واحدها كه 
پرونده مالياتي به دليل استقرار دفتر مركزي آنها در تهران است، بيان كرد: 
براساس ماده ۱۱۰ قانون مالياتي بايد پرونده هاي مالياتي كارخانه هايي كه در 
استان مستقر و مشغول به فعاليت هستند، انتقال داده شود تا بتوان جهت 

تسريع و حل مشكالت مالياتي به اين واحدها كمك كرد. 

همزمان با ميالد حضرت زهرا)س( صورت گرفت 
تجليل از مادران شهداي كرمانشاهي

  كرمانشاه همايش اس�وه هاي صبر و استقامت 
همزمان با ميالد حضرت زهرا )س( به 
هم�ت بنياد حف�ظ آثار و نش�ر ارزش ه�اي دفاع مقدس اس�تان 
كرمانش�اه برگزار و در آن از ۱00 بانوي نمونه از مادران، همسران و 

فرزندان شهدا به پاس ايستادگي شان تجليل شد. 
آزادي، مسئول امور بانوان بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
كرمانشاه در اين مراسم گفت: اين جش��نواره به صورت ملي و بين المللي و 
هرساله به مناسبت ميالد حضرت زهرا )س( برگزار مي شود.  وي افزود: استان 
كرمانشاه از سال 9۳ پنج دوره برگزار كرده و اين برنامه ششمين دوره است 
كه آمار شركت كنندگان هم هر ساله بيشتر است و تاكنون ۳۴۰ نفر تجليل 
شده اند.  مس��ئول امور بانوان بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان كرمانشاه ادامه داد: از ديگر اقدامات اين حوزه مي توان به تدوين و انتشار 
كتب در حوزه زنان و دفاع مقدس اشاره كرد كه از سال 9۳ تاكنون ۱۰ كتاب 
به جز كتب صوتي تدوين شده است.  آزادي تدوين كتاب تاريخ شفاهي زنان را 
از ديگر اقدامات دانست و بيان داشت: در تالش هستيم تا از زنان مرزنشين كه 
در حوزه دفاع مقدس فعال بوده اند خاطراتشان را جمع آوري كنيم.  وي انجام 
برنامه هاي پژوهشي با تعامل دانشگاه ها و حوزه هاي علميه، برپايي كرسي هاي 
آزادانديشي در دانشگاه ها، تهيه مستند نقش زنان در دفاع مقدس، كتب صوتي 
و طرح هاي فرهنگي و... را از ديگر برنامه هاي اين حوزه برشمرد.  مسئول امور 
بانوان بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان كرمانشاه گفت: 
تشكيل بانك اطالعاتي خانواده هاي شهدا و زنان مرزنشين نيز در دست اقدام 
است.  در اين مراسم از چندين جلد كتاب صوتي در اين حوزه نيز رونمايي شد 

و در پايان ۱۰۰ بانو به عنوان اسوه هاي صبر و استقامت تجليل شدند.

كردستاني ها به زعفران كاران پيوستند 
  كردستان 50 بهره ب�ردار اس�تان 30 هكت�ار از 
اراض�ي خ�ود را ب�ه كش�ت زعفران 
اس�ت.  ب�ارور  آن  هكت�ار   20 ك�ه  داده ان�د  اختص�اص 
مدير باغات جهاد كشاورزي استان كردستان با اعالم اين خبر گفت: بهره برداران 
همه ساله از نيمه دوم آبان كار برداشت محصول خود را آغاز مي كنند، به طوري 
كه ميانگين برداشت محصول زعفران در هر هكتار از مزارع اين استان حدود 
چهار تا پنج كيلوگرم است.  زاهد حاجي ميرزاي افزود: باغداران شهرستان بيجار 
با اختصاص شش هكتار از باغات خود به اين محصول بيشترين سطح زير كشت 
زعفران استان را در اختيار دارند.  وي ادامه داد: زعفران كه از آن به عنوان طالي 
سرخ ياد مي شود، عالوه بر سودآوري خوبي كه براي كشاورزان دارد، مي تواند 
پاي ديگر صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به خود را به كردستان باز كند و از 
طرفي ديگر وابستگي كشاورزي استان را به منابع آبي كاهش دهد.  حاجي 
ميرزايي در بخش ديگري از سخنان خود از فعاليت هشت نهالستان داري مجوز 
در سطح استان خبرداد و يادآور شد: كشاورزان و باغداران براي تهيه نهال به 
اين نهالستان ها مراجعه كنند.  وي با بيان اينكه در اين نهالستان ها ۲ ميليون 
و ۸۰۰ هزار اصل نهال مثمر در گونه هاي مختلف توليد شده است، بيان كرد: 
اول اسفند تا ۱۵ فروردين زمان مناسب براي كاشت نهال است و كشاورزان و 
باغداران براي درخواست و تهيه نهال مورد نظر خود به اين نهالستان هاي داري 

مجوز مراجعه و نهال خود را تهيه كنند. 

 برگزاري استارتاپ 
»خلق ايده با رويكرد خشونت« در رشت 

مديركل ام�ور فرهنگ�ي و اجتماعي    گيالن
استانداري گيالن از برگزاري نخستين 
رويداد استارتاپي »خلق ايده با رويكرد خشونت« در رشت، با هدف 

كاهش آسيب هاي اجتماعي خبرداد. 
مونا ابروفراخ با اشاره به برگزاري نخستين رويداد استارتاپي »خلق ايده با 
رويكرد خشونت« در ۴ محور خشونت عليه كادر درمان، خشونت در فضاي 
مجازي، خشونت عليه كودكان و خش��ونت هاي نوپديد، اظهاركرد: اين 
رويداد فرهنگي با همكاري اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي استانداري 
و مركز تحقيقات تروماي جاده اي دانشگاه علوم پزشكي گيالن ۱۵ اسفند 
ماه امسال برگزار مي شود.  وي به برخي اهداف اين رويداد اشاره كرد و ادامه 
داد: با توجه به افزايش روز افزون آسيب هاي اجتماعي و اهميت پيشگيري 
و داشتن جامعه اي سالم و پويا نخستين رويداد استارتاپي با عنوان خلق ايده 
با رويكرد پايش خشونت در فضاهاي مختلف جامعه در راستاي كاهش 
آسيب هاي اجتماعي برگزار مي شود.  مديركل امور فرهنگي و اجتماعي 
استانداري گيالن ترويج فرهنگ تعامالت اجتماعي، توسعه فضاي تعامل و 
همفكري، امكان ارتباط بين افراد خالق و توجه به ظرفيت هاي انساني كشور 
در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مهم ترين هدف اين رويداد 
عنوان كرد.  ابروفراخ با بيان اينكه ارتقاي سبك زندگي و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي يكي از اولويت هاي دفتر امور اجتماعي و فرهنگي اس��تانداري 
گيالن است، گفت: اين رويداد فرصت مناسبي است كه با استفاده از فناوري 

نوين در كاهش آسيب هاي اجتماعي گام هاي مؤثري برداشته شود. 

 ريزگردهای خوزستان
 با ۱00 ميليون يورو مهار مي شوند   

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي    خوزستان
اسالمي از اختصاص ۱00 ميليون يورو 
جهت مقابله با آثار مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه هاي برق 

در بودجه سال 98 خبر داد. 
جواد كاظم نسب الباجي در اين خصوص گفت: بودجه مهار ريزگردها ابتدا 
در بودجه سال 9۸ پيش بيني نشده بود كه با همت نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و رئيس مجلس از مقام معظم رهبري درخواست شد و خوشبختانه 
در جدول شماره يك منابع از صندوق توس��عه ملي، ۱۰ رديف براي همه 
استان ها از جمله خوزستان در نظر گرفته شد.  وي افزود: از صندوق توسعه 
ملي ۱۰۰ ميليون يورو جهت مقابله با آثار مخرب ريزگردها و تأثير آن بر 
شبكه هاي برق در بودجه سال 9۸ معين شده است كه اين اعتبار از ۱۵۰ 
ميليون دالر سال گذشته بيشتر است.  نماينده مردم اهواز با تأكيد بر لزوم 
ادامه اجراي پروژه هاي مهار ريزگردها، گفت: بارش هاي سال جاري نبايد 
موجب سهل انگاري در مهار ريزگردها شود. در كميسيون كشاورزي نيز بيان 
كردم كه اگر بارندگي داشته باشيم نبايد از اجراي ديگر پروژه ها دست بكشيم 
زيرا نهال كاري سال هاي گذشته نياز به آبياري و محافظت دارد. تأثير اين 
بارندگي ها ممكن است يك تا دو ماه باشد اما بايد كار اساسي در اين زمينه 
انجام شود و اجراي پروژه ها ادامه داشته باشد.  وي ادامه داد: كارهاي اساسي 
بايد جهت مهار ريزگردها انجام شود به گونه اي كه مردم از آن سود ببرند و 
ريزگردها مهار شوند. در برنامه داريم اعتبارات ساليانه محقق شود و به كلي 

مردم خوزستان را از شر ريزگردها خالص كنيم. 

 واقعيت تلخ گردشگري 
در حرف هاي شيرين مسئوالن

با اينكه ايران داراي استان هايي است كه هر كدامشان ظرفيت عظيم در 
زمينه گردشگري و جذب توريسم به شمار مي آيند اما نگاهي به آمار نشان 
مي دهد وضعيت مجموعه استان ها و كل كشور آن قدرها هم در ميزان ورود 
ارز به واسطه صنعت توريسم خوب نيست و نمي توان به حرف هاي مسئوالن 
و ارقامي ك�ه براي خوب ب�ودن وضعيت ارائه مي كنن�د، دل خوش كرد. 

    
از شمالي ترين استان كشور تا جنوبي ترين آنها، اسم هر كدام كه به ميان 
مي آيد، مجموعه اي از ظرفيت هاي تاريخي و طبيعي در مقابل چشم ها 
نقش مي بندد. توانمندي هايي كه داشتن شان آرزوي هر كشوري است 
تا غوغايي در صنعت گردشگري به پا كند.  با اين حال و به داليل مختلف 

هنوز ايران نتوانسته به جايگاه اصلي خود در جذب توريست برسد. 
  همه چيز آرومه!

بر اساس گزارش هاي جهاني كشور هاي مالزي، امارات، تركيه، اندونزي، 
تايلند، عربستان سعودي، تونس، مالديو، قطر و اردن ۱۰ كشور برتر مقصد 
گردشگري مسلمان هستند كه در اين بين رتبه كشور هاي مالديو، تونس 
و تايلند طي سال هاي اخير به طور چشمگيري بهبود يافته و پيشرفت آنها 
بازار گردشگري ايران را عقب رانده است.  با اين حال گزارش هاي داخلي 
چيز ديگري مي گويند و به گفته معاون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سفر گردشگران خارجي به 
ايران افزايش قابل توجهي داشته است.  گويي علي اصغر مونسان عادت كرده 
كه به صورت چشم بسته و بدون توجه به حقايق، حرف بزند و پا به هركجا 
كه مي گذارد از وضعيت خوب و ظرفيت هاي آن منطقه تعريف و تمجيد 
كند و ادعا كند، ميزان ورود گردشگران خارجي به كشور هم بسيار عالي 
است.  در همين رابطه وقتي به استان بوشهر سفر كرده بود از جاذبه هاي 
گردشگري و ابنيه هاي تاريخي شهرستان كنگان بازديد كرده و مثل هميشه 
استان بوشهر را داراي ظرفيت هاي بس��يار خوبي در حوزه گردشگري و 
صنايع دستي معرفي كرد! مونسان با اشاره به وجود ميراث فرهنگي و ابنيه 
تاريخي كم نظير در اين استان خاطرنشان كرد: »اين ظرفيت ها بيانگر تاريخ 
درخشان استان بوشهر است و بايد از اين ظرفيت ها بهترين استفاده صورت 
گيرد.« البته باز هم يك كلي گويي ديگر از يك مسئول ديگر را شاهد بوديم 
و اينبار رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت بايد 
از اين ظرفيت ها به بهترين صورت استفاده شود...! ايشان نگفت در شرايطي 
كه خودش سكاندار اين س��ازمان عريض و طويل است چه كسي بايد از 
ظرفيت ها به نحو احسن استفاده كند؟ وي يكي از اولويت هاي مهم را توسعه 
توريسم و گردشگري خارجي دانست و تأكيد كرد: »امسال شاهد افزايش 

قابل توجه ميزان حضور گردشگران خارجي در سطح كشور هستيم.«
  مقايسه اي سر انگشتي

خوب است بدانيم مسئوالن ايراني در شرايطي آمار و ارقام و حرف هاي بي عمل 
خود را پيوسته تكرار مي كنند كه بر اساس گزارش جديد وزارت گردشگري 
تركيه كه تا دو دهه قبل حتي هيچ حرفي در زمينه گردشگري در قاره آسيا هم 
نداشت، درآمد صنعت گردشگري اين كشور در سال ۲۰۱7 ميالدي نسبت به 
سال قبل با افزايش ۲۰ درصدي به ۲۶ ميليارد دالر رسيده است. درآمد ۲۶ 
ميلياردي تركيه در حالي است كه ميزان درآمد گردشگري ايران در بهترين 
حالت سال هاي اخير بنابر اذعان خبرگزاري جمهوري اسالمي ۸ ميليارد دالر 
بوده است. اين مقايسه زماني غم انگيز مي شود كه بدانيم درآمد ارزي فروش 
نفت خام ايران در سال جاري حدود ۳۰ ميليارد دالر يعني تقريباً ۴ ميليارد 
دالر بيشتر از درآمد گردشگري تركيه است.  حاال ديگر حرفي باقي نمي ماند. 
فقط مي ماند متولياني كه به سفرهاي دوره اي و استاني و حرف هاي بي ارزش 
عادت كرده اند و هزاران ظرفيت زمين مانده كه هر كدامشان اهرمي قوي در 

جذب توريست و به تبع آن ارز آوري براي كشور به شمار مي آيند.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

سيداحمد هاشمي اشكا

رشد ۱00 درصدي وضعيت نشر در سيستان وبلوچستان  
وضعيت نشر سيستان وبلوچستان نسبت به سال 94 بيش از صددرصد     سيستان و بلوچستان
رشد داشته، اما از لحاظ اقتصادي با توجه به مشكالت موجود برخي 
كمبودها به وجود آمده اس�ت كه تالش مي ش�ود با اس�تفاده از تسهيالت به ناش�ران كمك شود. 
حسين مسگراني، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي سيستان وبلوچستان در مراسم افتتاح بزرگ ترين 
كتابفروشي زاهدان با عنوان كردن اين مطلب گفت: استان از نظر كتابخانه با كمبود مواجه است و با 
اين وجود براي تجهيز كتابخانه ها نامه نگاري هاي الزم به منظور دريافت اعتبارات انجام شده است 
كه تحقق آن رونق بخش كتابخانه ها مي شود.  وي بيان كرد: ۵۰ ناشر در استان فعاليت مي كنند كه 

۲۴نفر از آنها در نمايشگاه كتاب غرفه دارند.

ماكوي آذربايجان غربي به خط ريلي اروپا وصل مي شود 
   آذربايجان غربي معاون فني، زيربنايي و عمراني سازمان منطقه آزاد ماكو از انعقاد قرارداد 
مطالعات امكان س�نجي فني و اقتص�ادي احداث خط آه�ن جلفا – 
پلدشت- چشمه ثريا توسط سازمان هاي مناطق آزاد ماكو و ارس، با انتخاب مشاور مربوطه خبر داد. 
فرزاد بازيار افزود: اين خط آهن ۲۰۰ كيلومتري در توسعه حمل و نقل ريلي كشور تأثير بسزايي دارد و به 
افزايش ظرفيت منطقه آزاد ماكو در توسعه اقتصادي منجر مي شود كه جزو زير ساخت هاي روند توسعه 
منطقه آزاد ماكو است.  وي تصريح كرد: اين طرح مطالعاتي با هزينه ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال و در ۱۸ 
ماه انجام مي شود.  وي در زمينه مزاياي احداث اين خط آهن، تأكيد كرد: با احداث اين خط آهن، منطقه آزاد 
ماكو كه هاب لجستيك كشور است به بندر خشك براي مناطق آزاد ترابزون و مرسين تبديل خواهد شد. 

حسين سميعی | مهر


