
بعد از تأكيدات مس��ئوالن عالي رتب��ه نظام به 
ويژه رهبر معظم انقاب اس��امي و دولت براي 
شكوفايي ظرفيت هاي اقتصادي كشور در حوزه 
سواحل و دريا به ويژه سواحل جنوبي كشور بود 
كه مس��ئوالن در جايگاه هاي مختلف مأموريت 
يافتند ت��ا اين ظرفيت مهم اقتص��ادي در حوزه 

سواحل و دريا را به مرحله شكوفايي برسانند. 
يكي از ظرفيت هايي كه با اس��تفاده از پتانسيل 
س��واحل و دريا مي تواند با ارزآوري، زمينه س��از 
توليد ثروت براي كش��ور باشد، اجراي طرح هاي 
مرتبط با پرورش ميگو در مناطق مستعد ساحلي 
هرمزگان است.  معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري هرمزگان با بيان اينكه اجراي طرح هاي 
اقتصادي در مناطق ساحلي هرمزگان بايد همراه 
با رعايت مسائل زيست محيطي باشد، مي گويد: 
»با اجراي طرح هاي اقتصادي در حوزه دريا شاهد 
فعاليت هاي بسيار خوبي در زمينه پرورش ميگو و 
پرورش ماهي در قفس در مناطق مستعد ساحلي 
و دريايي استان بوديم كه با ارزآوري مناسبي براي 
كشور و استان همراه بود.« ايرج حيدري با اشاره 
به پتانسيل هاي هرمزگان در حوزه ساحل و دريا، 
ادامه مي دهد: »با توجه به ظرفيت هايي كه استان 
در حوزه دريا و س��واحل در شرق، غرب و مركز با 

بيش از هزار كيلومتر در حوزه سرزميني و جزاير 
از آن برخوردار است هرمزگان را به قطب اجراي 
طرح هاي بزرگ اقتصادي در حوزه سواحل و دريا 
تبديل كرده است.« وي تأكيد مي كند: »هرمزگان 
به واسطه برخورداري از قابليت ها و ظرفيت هاي 
بي نظير اقتصادي، لقب قطب اقتصادي كشور را 
يدك مي كشد و پيشران اين حوزه مهم در سطح 
ملي است. اجراي طرح هاي مختلف افتصادي در 
هرمزگان عاوه بر ايج��اد تحوالتي جدي در اين 
استان، زمينه ساز اقداماتي بزرگ در سطح ملي 

نيز شده است.«
   هرمزگاننيازمندتأمينزيرساختها

دو روز پيش بود كه معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه در هر بندري از استان هرمزگان كه 
فعاليت تجاري وجود دارد و گمرك نيز مس��تقر 
شده است، بايد زيرس��اخت هاي مناسب فراهم 
شود، گفت: »در بحث آمايش مراكز لجستيكي 
كش��ور چهار ش��هر در س��طح باالي فهرس��ت 
مشخص شدند كه از اين تعداد سه شهر مربوط به 

استان هاي ساحلي است.«
محمد راستاد افزود: »براس��اس اين طرح ملي، 
حيطه كاري سازمان بنادر در مباحث لجستيكي 
از پهنه بن��ادر بازرگاني فراتر رفت ك��ه بايد در 

اس��تان هرمزگان با در نظر گرفتن نقطه كانوني 
بندرعباس، اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان 

در تعأمل با ستاد پيگيري اين امر مهم شود.«
وي خاطرنشان كرد: »بندر شهيد رجايي و بنادر 
تابع��ه آن در زمينه تخلي��ه كاالهاي اساس��ي از 
كشتي ها و ارسال س��ريع آن به بازارهاي داخلي 
كارنامه موفق و دس��تاوردهاي خوبي داش��ته اند. 
همچنين توزيع اين كاالها بين ساير بنادر جنوب 
كشور و عدم تمركز آنها در بنادر استان خوزستان از 
جمله سياست هاي كان سازمان بنادر است.« اين 
مسئول با اشاره به تأمين زيرساخت ها در بحث رونق 
بخشيدن به فعاليت هاي بنادر ملواني گفت: »در هر 
بندري از اس��تان كه فعاليت تجاري وجود دارد و 
گمرك نيز مستقر شده است، بايد زيرساخت هاي 
الزم شامل اسكله، انبار، بارانداز و تأسيسات مناسب 
فراهم شود.« وي بر لزوم بهسازي محور بزرگراهي 
و توسعه مسيرهاي دسترسي به بندر شهيدرجايي 
و لزوم بهره گيري بيشتر از ظرفيت هاي شبكه ريلي 

در حمل كاال تأكيد كرد. 
راستاد اضافه كرد: »پيرامون بزرگراه بندرعباس- 
بندر ش��هيد رجايي مراكز عدي��ده اي صنعتي و 
لجستيكي وجود دارد كه با توجه به تأكيد وزير 
راه، اين وضعيت نابسامان بايد ساماندهي شود.«

    استانيبا1500كيلومترنوارساحلي
وقتي وزير صنعت، معدن و تج��ارت اعام كرد 
كه تاش ويژه اي براي رون��ق صنايع دريايي در 
استان هرمزگان با توجه به ظرفيت هاي متعدد 
اين استان صورت خواهد گرفت، مي شد فهميد، 
واقعاً عزم ها براي شكوفايي اقتصاد هرمزگان جزم 
است.  رضا رحماني با اشاره به برنامه هاي حوزه 
معدن اي��ن وزارتخانه در س��ال جاري گفت: »با 
توجه به ش��رايط جديد يكي از محورهاي اصلي 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت تمركز بر روي 
فعاليت هاي حوزه معدن و شكوفايي فرصت هاي 

استثنايي موجود در اين بخش است.«
وي با بيان اينكه در كشور ظرفيت هاي بسياري 
در حوزه معادن وجود دارد كه فعال سازي معادن 
جديد، توس��عه مطالعات براي اكتشاف معادن 
جديد و نوس��ازي معادن فع��ال از جمله اهداف 
تعيين ش��ده در اين حوزه مي باش��د، ادامه داد: 
»استان هرمزگان نيز از ظرفيت هاي بسياري در 
حوزه معادن برخوردار است و زنجيره گسترده اي 
از فلزات در معادن اين استان وجود دارد كه بايد 
براي اكتشاف آن اقدام كنيم. البته به سازمان هاي 
زمين شناسي و ايميدرو مأموريت داده ايم تا در 
راستاي به فعاليت رساندن ظرفيت هاي معدني 
همكاري الزم را با اس��تان ها داش��ته باش��ند.« 
رحماني صيانت از توليد و اشتغال موجود و احياي 
واحدهاي تولي��دي راكد و غيرفع��ال را از ديگر 
اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت برش��مرد 
و عن��وان كرد: »كشتي س��ازي يك��ي از صنايع 
مهم و مح��وري موجود در هرمزگان اس��ت كه 
ارائه سفارش ساخت و تعميرات كشتي از سوي 
شركت هاي كش��تيراني و نفتكش به مجموعه 
ايزوايكو در بندرعباس مورد تأكيد بوده و به طور 
جدي پيگيري خواهد شد.« هرمزگان به عنوان 
قطب سرمايه گذاري و اقتصاد مطرح است كه با 
معرفي و شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و 
ظرفيت هاي اقتصادي آن گامي ارزنده در مسير 
توسعه و بهبود تعامات اس��تان و كشور با ساير 

كشور ها برداشته مي شود. 
۵ منطقه وي��ژه اقتص��ادي، ۲ منطق��ه آزاد، ۸۲ 
بندرصيادي، تجاري، نفتي، م��واد معدني و چند 
منظوره، ۱۵۶ پست اسكله، ۱۳ فرودگاه، ۲۱ شهرك 
و ناحيه صنعتي، ۳ پااليشگاه نفتي، ۴ پااليشگاه گاز، 
۶ نيروگاه، ۵ مجتمع فوالد، ۲ مجتمع آلومينيوم، 
۲ مجتمع روي، س��يمان، كشتي سازي فراساحل 
و هزار واح��د صنعتي از مهم تري��ن ظرفيت هاي 
اين استان اقتصادي اس��ت.  همچنين دسترسي 
به شبكه هاي چهارگانه حمل و نقل و هزار و ۵۰۰ 
كيلومترخطوط ريلي و وجود ۵۵ كيلومتر خط ريلي 
از ورودي بزرگ ترين بندر كشور يعني بندر شهيد 
رجايي از ديگر ظرفيت هاي با ارزش سرمايه گذاري 
در هرمزگان است.  و در آخر بايد گفت هزار و ۵۰۰ 
كيلومتر نوارساحلي و دارا بودن ۱۴ جزيره اقتصادي 
و راهبردي از ۱۷ جزي��ره خليج فارس عاوه بر باال 
بردن اهميت هرمزگان، بيانگر ظرفيت هاي كم نظير 

سرمايه گذاري در اين منطقه از ايران است. 

اس�تان هرمزگان به خاطر وج�ود ظرفيت هاي كم نظيرش به بهش�ت 
سرمايه گذاران و پايتخت اقتصادي و تجاري ايران معروف است. استاني 
در جنوبي ترين نقطه كشور كه با توجه به جايگاه راهبردي خود و مجاورت 
با تنگه هرمز به يكي از حس�اس ترين و حياتي ترين گذرگاه ها از جهت 
دسترس�ي آس�ان به آب هاي آزاد و خطوط تجاري دريايي بين المللي 
تبديل شده است.  بر همين اس�اس بعد از تأكيدات مقام معظم رهبري 

در اولين روز سال جاری كه س�ال 98 را سال فرصت ها خواندند، بود كه 
دولت براي ش�كوفا كردن تمام ظرفيت هاي اقتصادي كش�ور در حوزه 
سواحل دريا به ويژه سواحل خليج فارس و درياي عمان، مأموريت يافت 
سرمايه گذاري و حمايت هايش در بخش هاي مختلف از جمله طرح هاي 
مرتبط با پرورش ميگو، گردش�گري دريايي، صنايع و عل�وم دريايي و 
همچنين راه اندازي مركز فعال لجس�تيكي در بندرعباس را آغاز كند. 

چهارمح��الو
محمدرضا سوري

   گزارش 2
بختياريازجمله
استانهايكشور
بهشمارميرودكهبهدليلموقعيتخوبآبو
هواييوحاصلخيزيخ�اكدرزمينهتوليدات
كشاورزيوباغيحرفهايبسياريبرايگفتن
داردبهطوريكهاينمهمباعثشدهتاايناستان
درزمينههف�تم�وردازمحص�والتتوليدي
كش�اورزيكش�وربرتري�نرتبههاراب�هخود
اختصاصدهد؛اصلمهميكهموجبشدهتادر
سالهاياخيرسرمايهگذاريهايخوبيدرزمينه
توليداتكشاورزيدراينمنطقهانجامبگيرد.اين
موضوعباعثشدروزگذش�تهرئيسسازمان
جهادكشاورزيچهارمحالوبختيارياعالمكند:
»51پ�روژهمختل�فهمزم�انباهفت�هجهاد
كشاورزيدراستانافتتاحياكلنگزنيميشود.«

    
ساالنه در چهارمحال و بختياري، ۱/۳۵ ميليون تن 
محصوالت كشاورزي توليد مي شود كه شامل ۸۰۰ 
تن محصوالت زراعي، ۲۰۸ تن محصوالت باغي، ۳۱۵ 
تن محصوالت دام و طيور، ۱9هزار تن محصوالت 
شيات، ۴ هزار تن قارچ خوراكي، نزديك به ۲ هزار 
تن محصوالت گلخانه اي و حدود ۴/۳ ميليون شاخه 
گل و گياهان زينتي است.  اين درحالي است كه اين 
استان با توليد ۱۴ درصد ماهيان سردآبي پرورشي 
كشور، مقام اول را در توليد اين محصول كسب كرده 
است.  همچنين سطح باغات استان ۴۸ هزار و ۳۰۰ 
هكتار است كه از اين باغات ۲۰۸ تن محصول باغي 
توليد مي شود كه بخش توليد بادام با ۱۴ درصد توليد 
و با ۲۳ هزار تن برداش��ت رتبه اول كشوري را از آن 
خود كرده است.  از طرفي برداشت ۳9 هزار تن هلو 
و ۱۱ هزار تن گردو هركدام با ۴ درصد توليد، مقام 

نهم كشوري را در اين دو بخش براي چهار محال و 
بختياري به دست آورده است. 

   ايجادطرحهايجديدكشاورزي
درآمدزايي باال در كنار رونق اشتغالي كه كشاورزي 
براي مردم چهارمحال و بختياري به ارمغان آورده 
است ازجمله موارد مثبتي است كه موجب شده تا 
در سال هاي اخير سرمايه گذاري هاي خوبي در اين 
زمينه در استان انجام بگيرد.  رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه ۵۱ 
پروژه مختلف همزمان با هفته جهاد كشاورزي در 
استان افتتاح يا كلنگ زني مي شود در اين خصوص 
مي گويد: »اعتبار هزينه شده و مورد نياز براي اين 
تعداد پروژه ۸۶۴ ميليارد و ۵۸ ميليون ريال است 
كه زمينه اشتغال ۸۳۳ نفر و بهره مندي يك هزار و 
۱۴۳ خانوار را فراهم خواهد كرد.«  ذبيح اهلل غريب 

مي افزايد: »۲۱ طرح در بخ��ش آب، خاك و امور 
فني و مهندسي، ۱۲ طرح در بخش دام و طيور، دو 
طرح در بخش صنايع فرآوري و بسته بندي، پنج 
طرح در بخش شيات و آبزيان و 9 طرح در بخش 

بهبود توليدات گياهي افتتاح مي شود.«
   ازبازارهايداخليتاكشورهايهمسايه
كيفيت و كميت باالي توليدات باغي و كشاورزي 
ازجمله نكات مثبتي اس��ت كه سبب شده عاوه 
بر بازارهاي داخل كش��ور در خ��ارج از مرزها نيز 
مش��تريان خوبي ب��راي تولي��دات چهارمحال و 
بختياري پيدا ش��ود كه به عنوان نمونه مي توان 
از بازارهاي روس��يه و كش��ورهاي حاشيه خليج  
فارس ن��ام برد.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختي��اري در اين خصوص 
مي گويد: »در آذرماه و اس��فندماه س��ال گذشته 

بخشي از محصوالت باكيفيت كشاورزي، شيات 
و آبزيان اين استان در نمايشگاه بين المللي روسيه 
عرضه شد.« سيد نعيم امامي با اشاره به استقبال 
روس ها از اين توليدات مي افزايد: »تسهيل در امور 
بانكي، بسته بندي اس��تاندارد و افزايش كيفيت 
محصوالت از مهم ترين داليل استقبال بازار روسيه 
از محصوالت اين استان است.« امامي به صادرات 
نخستين محموله ماهيان سردآبي استان به روسيه 
در سال گذشته اشاره كرده و ادامه مي دهد: »زمينه 
صدور كد تأييديه فني بهداشتي دامپزشكي در۲۰ 
مجتمع دام و طيور و آبزيان اس��تان فراهم شده 
اس��ت.« به گفته وي روند خوب ص��ادرات ماهي 
قزل آالي فرآوري شده چهارمحال و بختياري به 
امارات و كشورهاي حاشيه خليج فارس و هموار 
شدن صدور محصوالت كشاورزي و خوراك ماهي 
به كشورهاي آس��ياي ميانه و روسيه از مهم ترين 
دستاوردهاي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي 
اس��ت.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياري با تأكيد بر اين مهم كه براي 
توسعه تجارت و ورود به بازار جهاني مواد غذايي، 
توليدكنندگان و صادركنن��دگان ملزم به توليد 
محصوالت باكيفيت و با رعايت اصول بهداشتي و 
منطبق با استاندارد هاي كشورهاي مقصد هستند، 
تصريح مي كند: »رعايت اين مهم در استان موجب 
شده تا ساالنه ۴۰ درصد از خوراك آبزيان كشور 
در اين استان با نظارت دامپزشكي توليد  شود كه 
عاوه بر تأمين نياز مزارع پرورش ماهي اس��تان، 
مازاد آن به استان هاي ديگر و خارج از كشور صادر 
مي شود.« ساالنه در چهارمحال و بختياري بيش 
از يك ميليون و ۵۰۰ ه��زار تن محصوالت باغي، 
زراعي، دامي و شيات توليد مي شود كه بخشي از 

اين محصوالت صادر مي شود. 

چهارمحالوبختياريبا51پروژهكشاورزيسبزترميشود
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 1500كيلومتر نوار ساحلي
مأمني براي سرمايه گذاري در هرمزگان
 طی سال های اخير، طرح هاي مرتبط با پرورش ميگو، گردشگري دريايي، صنايع و علوم دريايي 

و همچنين راه اندازي مركز فعال لجستيكي در هرمزگان آغاز شده است

  چهارمحالوبختياري: مديرعامل شركت شيرخشك نوزاد پگاه 
شهركرد گفت: همزمان با سال رونق توليد و با همت متخصصان داخلي، 
دو مورد از مواد اوليه توليد شير خشك نوزاد در اين شركت بومي سازي 
شد. لهراسب شاهقليان افزود: اين دو مواد اوليه شامل روغن مخصوص 
شيرخشك نوزاد، تغيير در فرمول آب پنير براي توليد اين محصول است.  
به گفته وي، با توليد انبوه اين محصول راهبردي مواد اوليه، به ازاي توليد 

هر كيلوگرم از خروج ۴ يورو ارز جلوگيري خواهد شد. 
  اصفهان:فرماندار آران و بيدگل گفت: تخت هاي بيمارستاني آران و 
بيدگل با بهره برداري از فضاهاي درماني در حال ساخت از ۱۳۴ به ۲۴۰ 
تخت افزايش مي يابد.  اسماعيل بايبوردي افزود: هم اكنون بيمارستان 
سيدالشهداي آران و بيدگل با ۸۸ تخت در بخش هاي مختلف فعال و 
بيمارستان ش��هيدرجايي نيز با ۴۶ تخت فعال در بخش زنان و زايمان 
خدمت رساني مي كند.  وي با اشاره به نقش خيران سامت در ساخت دو 
بيمارستان جديد آران و بيدگل بيان داشت: هم اكنون بيمارستان ثامن 
با ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع زيربنا، ۵۶ تخت و پيشرفت فيزيكي 9۰ درصد 

در حال ساخت است. 
   البرز: مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان البرز با اش��اره به ساخت 
بلندترين تونل كشور در جاده طالقان، گفت: جاده طالقان به هشتگرد 
نيازمند ۱۰۰ ميليارد تومان ديگر است.  تقي رضايي با اشاره به اهميت 
پروژه هاي راه سازي شهرس��تان طالقان، اظهار كرد: در اين شهرستان 
۲9۰ كيلومتر راه روستايي داريم كه حدود ۱۷۴ كيلومتر آن آسفالت 
شده است.  وي با اين توضيح كه نزديك به ۶۰ درصد راه هاي روستايي در 
شهرستان طالقان آسفالت است، افزود: در نُرم كشوري اين عدد برابر ۵۲ 
درصد است، به عبارتي ميزان برخورداري روستاهاي شهرستان طالقان 

از راه آسفالت ۸ درصد بيشتر از نُرم كشوري است. 
   بوشهر:در آئيني با حضور استاندار بوشهر و نماينده مردم در مجلس، 
اولين پاتو نمايش در جزيره خارگ به بهره برداري رسيد.  بخشدار ويژه 
خارگ اظهار كرد: جزيره خارگ به عنوان يكي از مراكز مهم صنعتي در 
ايران اسامي در حوزه فرهنگ و هنر نقش آفريني فراواني كرده است.  
محمود رضايي با اشاره به تاريخ درخشان هنر در خارگ افزود: نمايش و 
تعزيه بيش از يك قرن سابقه دارد و نشان از همزيستي صنعت و فرهنگ 
و هنر است.  به گفته وي، اولين پاتو نمايش در جزيره خارگ با اعتباري 
۵ ميليارد ريالي از اعتبارات استاني با حضور استاندار بوشهر افتتاح شد. 

88498441سرويس  شهرستان

 بازگشايي 45 كيلومتر راه تخريب شده
 از سيل در لرستان   

۴5كيلومترراهتخريبشدهلرستان      لرستان
كهدرجري�انس�يلفروردي�نماه
س�الجاريتخريبش�دهبودظرفيكماهاخيربازگشاييشد.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي لرس��تان گفت: ۴۵ كيلومتر راه 
تخريب شده لرستان كه در جريان سيل فروردين ماه سال جاري تخريب 
شده بود ظرف يك ماه اخير بازگشايي شد.  عباس شرفي با بيان اينكه سيل 
فروردين ماه امسال ۱۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال به زيرساخت ها و راه هاي 
اين استان خسارت وارد كرد، افزود: اين ميزان خسارات به سازمان مديريت 
اباغ شد و 9۵۰ ميليارد تومان آن در حال تصويب است كه اميدواريم هرچه 
سريع تر به استان اباغ شود.  وي با اشاره به اينكه امسال ميانگين بارش ها 
در لرستان ۵۰ درصد بيشتر از سال هاي گذشته گزارش شده و در نهايت 
فروردين ماه امسال سيل ويرانگر استان را تحت تأثير قرار داد، ادامه داد: اين 
سيل به ۸۷۰ راه روستايي و ۶۰۰ كيلومتر از راه هاي استان خسارت وارد و 
۲۵۰۰ كيلومتر از راه هاي استان تحت تأثير سيل قرار گرفت.  شرفي بيان 
كرد: اين سيل بخش هاي مهمي از جاده را در برگرفت و در برخي نقاط شاهد 

رانش بوديم كه تا ۱/۵ ميليون متر مكعب جابه جايي خاك رخ داد. 

 معرفي كرمانشاه به دنيا 
با رويداد گردشگري ۲0۲0 

ميزبانيكرمانشاهدربرگزاريرويداد     كرمانشاه
بينالملليگردشگري۲0۲0بهمعرفي
ظرفيتهايگردشگريمنطقهغربكشوربهدنياكمكميكند.
هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه گفت: اين اس��تان در برگزاري رويداد 
بين المللي گردشگري ۲۰۲۰ به معرفي ظرفيت هاي گردشگري منطقه 
غرب كشور به دنيا كمك مي كند.  هوشنگ بازوند افزود: اگر مي خواهيم 
كرمانشاه در سال ۲۰۲۰ به دنيا معرفي شود، پيش نياز آن يك اجماع استاني 
براي نشان دادن ظرفيت هايمان و رونق گردشگري است.  وي رويدادسازي 
را يكي از راه هاي معرفي ظرفيت هاي استان و جذب گردشگر دانست و گفت: 
برگزاري جشنواره پويانمايي با حضور صدا و سيماي مراكز ۳۱ استان كشور 
در تابستان امسال و در پيش بودن رويداد گردشگري كرمانشاه ۲۰۲۰ از 
جمله اين رويدادها هستند كه براي رونق گردشگري استان در پيش داريم.  
استاندار كرمانشاه با بيان اينكه با اجراي كرمانشاه ۲۰۲۰ عاوه بر توسعه 
گردشگري استان، ظرفيت گردشگري غرب ايران به دنيا معرفي خواهد 
شد، افزود: به همه مديران دستگاه هاي اجرايي استان تأكيد كرده ايم كه 
پروژه هاي امسال خود را در مسير رفع مشكات زيرساخت هاي گردشگري 

به ويژه در روستاهايي كه بوم گردي دارند، قرار دهند.

سجاد مرسلي
   گزارش يك

 شب هاي »خوسف«
 با انرژي خورشيدي روشن مي شود

زمان زيادي نيس�ت كه »خوس�ف« در استان خراس�ان جنوبي به 
شهرستان تبديل شده، با اين حال خيلي زود روند توسعه را در پيش 
گرفته است. يكي از معيارهاي پيشرفت منطقه نيز تبديل شدن آن 
به قطب انرژي هاي خورشيدي و پاك استان است. اتفاقي كه با نصب 
پنل هاي خورشيدي در مناطق شهري و روستايي در حال انجام است. 
البته بخشي از اين ظرفيت هم به دليل موقعيت جغرافيايي و فاصله 
كم با كوير لوت ايجاد شده اس�ت. فرصتي كه در صورت مورد توجه 
قرار گرفتن نه تنها انرژي مورد نياز مناطق مسكوني را تأمين مي كند 
بلكه مي تواند محركي براي توس�عه صنعت خراسان جنوبي باشد. 

    
خوسف در سال ۱۳9۱ در استان خراسان جنوبي با جمعيتي بالغ بر ۳۳ 
هزار نفر تبديل به شهرستان شد. با اينكه از آن تاريخ حدود ۷ سال مي گذرد 
و اين زمان زيادي براي تغييرات بزرگ نيس��ت اما مردم و مسئوالن اين 
شهرستان خيلي زود مسير توسعه و پيشرفت را با ايجاد زيرساخت هاي 
مهمي چون انرژي هاي تجديدپذير يافتند. اتفاقي كه امروز با توجه به روند 
پيش روي اين شهرستان، خوسف را به قطب انرژي هاي خورشيدي و پاك 
استان خراسان جنوبي تبديل كرده است. هرچند براي اين تغييرات عاوه 
بر عزم جزم مردم و مسئوالن، موقعيت جغرافيايي خوب قرار گيري خوسف 
در فاصله ۳۶ كيلومتري غرب مركز استان و در حاشيه كوير لوت نيز بي تاثير 
نبوده است. البته اكنون خيلي از شهرستان ها و شهرها هستند كه از چنين 
ظرفيتي در كشور برخوردارند و اقدام جامعي براي توسعه زيرساخت هاي 
آنها انجام نشده است. زيرساخت هايي كه مي توانند محركي براي فعاليت 

بهتر و حتي توسعه شهرك هاي صنعتي در استان باشند. 
   درآمدثابتبانصبسلولهايخورشيدي

در حال حاضر عاوه بر ايجاد مراكز توليد برق خورشيدي از طريق اداره 
برق استان، مردم نيز مي توانند با نصب س��لول هاي خورشيدي بر بام 
خانه هايشان در اين روند پيشرفت شريك باشند. شراكتي كه براي آنها 
درآمدزايي مستقيم هم خواهد داشت. در اين خصوص مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق خراسان جنوبي توليد برق از انرژي خورشيدي را يكي 
از سياس��ت هاي جديد در وزارت نيرو عنوان مي كن��د و مي گويد: »هر 
مشترك برق مي تواند پشت بام منزل خود سلول هاي خورشيدي نصب 
كند و شركت برق نيز قرارداد خريد تضميمني ۲۰ ساله منعقد مي كند.« 
محمد ابراهيم شركا اضافه مي كند: »ميانگين نرخ استان براي فروش هر 
كيلو وات برق ۷۰ تومان است در صورتي كه برق توليد شده از سلول هاي 
خورشيدی به صورت هر كيلو وات ۸۰۰ تومان خريداري مي شود و هيچ 
محدوديتي هم براي خريد نداريم.« وي ادامه مي دهد: »هر نيروگاه ۵ 
كيلو واتي ماهانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان براي مشترك برق درآمدزايي 
دارد.«  بنابر اين بهره مندي از اين ظرفيت مي تواند به درآمدي ثابت براي 
مردم تبديل شود. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي 
بيان مي كند: »نيروگاه هاي بزرگ نيز در شهرستان خوسف و بشرويه 
راه اندازي شده و در شهرستان سربيشه هم يك نيروگاه هفت مگاواتي تا 
يك ماه آينده وارد مدار مي شود.« وي اضافه مي كند: »خوسف به عنوان 
يك شهرستان تازه تاسيس از حداكثر امكانات در خصوص تأمين برق 
خورشيدي و انرژي پاك و نقاط اتوماسيوني جهت قطع و وصل و نقاط 

مانوري مؤثر در سطح استان برخوردار است.«
   تجهيزروستاهابهپنلخورشيدي

گفتني اس��ت كه به تازگي ۱۱ نقطه روس��تايي در شهرستان خوسف با 
نصب پنل هاي خورشيدي روشن شده اند. روشنايي كه با افزايش گرما و 
خشكسالي قطع شدني نيست. فرماندار خوسف با اشاره به اينكه با كمك 
امور عشايري ۲۲ محله عش��ايري و آبادي زير ۱۰ خانوار محروم از نعمت 
برق، در شهرستان شناسايي شده است، مي گويد: »۴۵ خانوار در ۱۱ نقطه 
عشايري و روس��تايي با اعتبار ۱۱۰ميليون تومان از نعمت برق پنل هاي 
خورشيدي برخوردار شده اند.« محمد ش��فيعي اضافه مي كند: »برنامه 
داريم تا پايان ۶ ماهه نخست س��ال بيش از 9۵ خانوار در روستا هاي زير 
۱۰خانوار و محات عشايري از نعمت برق با استفاده از پنل هاي خورشيدي 
بهرمند شوند.« گفتني است كه اين پنل ها ۲۰۰ وات برق توليد مي كنند كه 
مي توان از برق آن براي راديو، تلويزيون، روشنايي منازل و يخچال با توان 
پايين استفاده كنند و در صورت توليد هرچه بيشتر برق به اين شيوه امكان 

استفاده از آن در صنايع هم ايجاد خواهد شد. 

با ثبت 130 هزار بازديد طي 2 ماه
 گردشگري فارس

 اقتصاد استان را به حركت در می آورد
وضعيت اشتغال در استان فارس خوب نيست اما اين استان آن قدر 
ظرفيت دارد كه مي تواند عالوه بر ايجاد اش�تغال براي بيكارانش، 
اقتصاد تمام شهرها و شهرستان هايش را هم متحول كند. به خصوص 
اگر ظرفيت هاي موجود در حوزه گردش�گري اش مورد توجه قرار 
گيرد. جايي كه به گفته مديركل ميراث فرهنگي توانسته فقط طي 2 
ماه اول سال جاري بيش از 130 هزار بازديد را به خود اختصاص دهد. 

    
با اين كه چند س��الي اس��ت اعام ش��ده س��رمايه گذاري در صنعت 
گردشگري در استان فارس يكي از سه هدف اصلي گردشگران خارجي 
است، اما هنوز قدم مثبتي از طرف دولت مردان براي حمايت از اين امر و 
معرفي ظرفيت هاي استان جهت سرمايه گذاري صورت نگرفته است. 

هر چند سازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري استان فارس در تاش 
است تا گام هاي بزرگي در اين مس��ير بردارد اما نبايد فراموش كرد كه 
صنعت گردشگري به مجموعه اي از عوامل و امكانات اطاق مي شد كه 
بايد به موازات يكديگر حركت كنند.  با اين حال اتفاقات خوبي در حوزه 
گردشگري فارس در حال رخ دادن است كه آمار باالي حضور گردشگران 
و ميزان بازديد آنها از بناها و اماكن ديدني و تاريخي و فرهنگي و طبيعي 
استان گواهي بر اين ادعاست.  در همين رابطه مديركل ميراث فرهنگي 
فارس مي گويد: »طي دو ماه ابتداي س��ال جاري، گردشگران خارجي 
بيش از ۱۳۰ هزار بازديد از اماكن تاريخي- فرهنگي استان فارس انجام 
دادند.« مصيب اميري با اشاره به افزايش ۸ درصدي بازديد گردشگران 
خارجي نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ادامه مي دهد: »ميراث 
جهاني تخت جمش��يد با ۲۸ هزار و ۸۰9 نفر، نقش رستم با ۲۴ هزار و 
۳۲۲ نفر و مجموعه حافظيه با ۲۰ هزار و ۸۶۳ نفر بيشترين آمار بازديد 

خارجي را به خود اختصاص داده اند.«
البته اين مسئول خواستار احيا كيوسك هاي صنايع دستي براي رونق 
توليد ش��ده و با بيان اينكه ۳هزار نفر در صنايع دستي امسال آموزش 
مي بينند، از احيا هنرهاي سنتي منسوخ شده در فارس خبر داده و ثبت 
بين المللي خاتم شيراز را در سازمان مالكيت فكري و معنوي از اهداف 
اين سازمان اعام مي كند.  اميري ايجاد بازارهاي دائمي و فصلي صنايع 
دستي را يكي از راه هاي رونق توليد ارزيابي مي كند كه يكي از آنها چند 
روز پيش در ش��يراز مورد بهره برداري قرار گرف��ت.  به گفته مديركل 
ميراث فرهنگي و صنايع دستي فارس، آذر امسال بزرگ ترين نمايشگاه 

صنايع دستي و گردشگري فارس برگزار خواهد شد. 
وي همچنين از پي گيري تسهيات به هنرمندان صنايع دستي خبر 
داده و مي گويد: »در سطح فارس و ش��يراز برخي خانه هاي تاريخي تا 
پايان سال به هنرمندان واگذار مي شود كه شامل ۶ باب خانه مي شود تا 

به عنوان محلي براي فروش و عرضه صنايع دستي باشد.«
  رشدصادراتوارزآوريبرايكشور

يكي از مهم ترين دستاوردهاي حوزه صنايع دستي استان فارس در سال 
9۷ را بايد ثبت جهاني منبت آباده در نظر داشت. كاري كه باعث معرفي 
هر چه بيشتر اين هنر و حمايت و دلگرمي توليدكنندگان و صنعتگران 
فعال اين رشته در دنيا خواهد شد.  البته در زمينه صادرات نيز، بدون 
احتساب فرش و زيورآالت، ميزان صادرات صنايع دستي استان در سال 
گذشته با رشد قابل توجه ۱۷ درصد، به بيش از ۲/۵ ميليون دالر رسيد.  
در همين رابطه مديركل ميراث فرهنگي فارس با مهم دانستن مسئله 
آموزش در رونق توليد و ايجاد اش��تغال مي گويد: »در سال 9۷، تعداد 
۱۰ تفاهمنامه آموزشي منعقد و ۲ هزار و ۸۴۰ هنرجو در ۲۲ رشته در 
تمامي شهرستان های استان دوره هاي آموزش را سپري و يك هزار و ۴۵ 
گواهينامه آموزشي در اين زمينه صادر شد. همچنين كارت شناسايي 
بيش از ۳ هزار و ۲۷۰ هنرمند صنايع دستي ۶۳۱ پروانه توليد انفرادي 

و ۱۸ پروانه توليد كارگاهي نيز صادر گرديد.«

ميترا شهبازي محمدرضا هاديلو


