
آب و ه��واي مرط��وب و خنك در كن��ار وجود 
توتستان ها از جمله مزايايي به شمار مي رود كه 
مي توان از آنها براي توليد كرم و رشته هاي ابريشم 
استفاده كرد.  استان هاي گيالن، گلستان و قزوين 
يكي از مهم ترين مراكز توليد كرم و رش��ته هاي 
ابريش��م به ش��مار مي روند كه در س��ال هاي نه 
چندان دور س��هم بااليي در توليد اين محصول 
طبيع��ي داش��تند.  در اين مي��ان چهارمحال و 
بختياري از جمله استان هايي به شمار مي رود كه 
ظرفيت هاي خوبي در توسعه نوغانداري دارد، كه 
با توجه به شرايط آب و هوايي مساعد، مي تواند 
بخشي از نياز كشور به نخ ابريشم را تأمين كند.  
   رونق نوغانداري در چهارمحال و بختياري

 صنعت نوغانداري و پرورش كرم ابريشم از جمله 
صنايعي به ش��مار مي رود كه از قدمت بااليي در 
برخي از استان ها، خصوصاً چهارمحال و بختياري 
برخوردار است.  با اين حال برخي از مشكالت و 
تغيير ذائقه در مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
موجب شده تا اين مهم در سال هاي اخير كم رنگ 

شود.  حاال با رونق گرفتن مشاغل خانگي يكي از 
كارهايي كه دوباره در حال ش��كوفا شدن است 

صنعت نوغانداري و پرورش كرم ابريش است. 
يك��ي از كارشناس��ان مركز توس��عه نوغانداري 
كشور در اين خصوص مي گويد: »چهارمحال و 
بختياري ظرفيت هاي خوبي در توسعه نوغانداري 
دارد، و با توجه به ش��رايط آب و هوايي مساعد، 
اين استان مي تواند بخش��ي از نياز كشور به نخ 
ابريش��م را تأمين كند.« بهرام گلرنگ با اشاره به 
اينكه آب و هواي مرطوب و خنك بهترين شرايط 
براي پرورش پيله كرم ابريش��م است، مي افزايد: 
»چهارمحال و بختياري داراي هوايي مطبوع در 
بهار است كه زمينه اي مستعد براي نوغانداري در 
اين استان اس��ت.« در اين ميان، هزينه كم مواد 
اوليه و خريد تضميني از مهم ترين شاخصه ها و 
مزايايي به شمار مي رود كه نوغانداري مي تواند 
براي گسترش كسب و كارهاي خانگي مناسب 

باشد. 
كارش��ناس مركز توس��عه نوغانداري كشورمي 

گويد: »مركز توسعه نوغانداري هر ساله تخم كرم 
ابريشم را به اس��تان هاي متقاضي سراسر كشور 
ارس��ال كرده و پيله ابريش��م را از آنها خريداري 
مي كند.« گلرنگ با بيان اينكه دبيرخانه مشاغل 
خانگ��ي جهاد دانش��گاهي اس��تان چهارمحال 
وبختي��اري در ترويج كس��ب و كارهاي خانگي 
از جمله نوغانداري، نقش خوب��ي را ايفا مي كند 
مي گوي��د: »اين دبيرخانه مي توان��د زمينه هاي 
ورود نوغانداري در سطح گسترده به چهارمحال 
و بختياري را ايجاد كند.« رئيس جهاد دانشگاهي 
چهارمحال و بختياري نيز با اش��اره به استقبال 
خوب از راه اندازي و توس��عه نوغان��داري در اين 
استان مي گويد: »كالس هاي آموزش نوغانداري 
در همين راستا طي طرح پايلوت توسعه مشاغل 
خانگ��ي در جه��اد دانش��گاهي اس��تان برگزار 
مي شود.« سيروس رضايي نوغانداري را يكي از 
مشاغل خانگي با بازدهي باال دانسته و مي افزايد: 
»جهاد دانش��گاهي اس��تان آمادگ��ي آموزش 
نوغانداري، فروش تخم كرم ابريشم و هماهنگي 

ب��راي فروش پيل��ه ابريش��م ب��ه عالقه مندان و 
متقاضيان در استان را دارد.« وي تصريح مي كند: 
»به رغم توسعه كشاورزي در زمينه هاي مختلف 
در استان، نوغانداري از زمينه هاي مغفول مانده 
در چهارمحال و بختياري اس��ت ك��ه مي تواند 
به افزايش اش��تغالزايي و ثروت آفريني اس��تان 

كمك كند.«
   وضعيت نوغانداري در ايران 

پرورش ك��رم  ابريش��م كه ب��ه  عن��وان فعاليت 
نوغانداري از آن ياد مي ش��ود، از پيشينه 4500 
ساله در جهان برخوردار است، موضوعي كه طبق 
آمارها در ح��ال حاضر جايگاه اي��ران را در رتبه 

هشتم قرار داده است. 
آمارهاي جهاني نشان مي دهد، توليد نخ ابريشم 
در چين مع��ادل 170 ه��زار تن و كش��ور هند 
28523 تن، از كل توليد نخ ابريش��م در جهان 
رتبه اول تا دوم دنيا را به خود اختصاص داده اند، 
كه دراين ميان ايران در رتبه هشتم توليد جهاني 

نخ ابريشم قرار دارد. 
در حال حاضر، كاهش ميزان توليد متأثر از عوامل 
مختلفي اس��ت كه به ترتيب با منحصر ش��دن 
مصرف محصول نهايي به صنعت فرش كشور كه 
ناشي از كاهش سهم ايران در صادرات فرش )به 
دليل تحريم ها( است، تغييرات در وضعيت بازار 
جهاني پيله و ابريشم و رشد سريع ساير كشورهاي 
حاشيه خزر و موضوع رقابت، كاهش عالقه مندي 
نوغانداران و ساير مسائل اقتصادي متأثر از شرايط 

بازار تسريع يافته است. 
در س��ال 95، حجم پيله تر توليد ش��ده معادل 
4/923 تن، پيله خش��ك 36/369 تن، ابريشم 
اس��تحصالي 7/147 بود، به طوري كه ميانگين 
تولي��د پيل��ه ب��ه ازاي ه��ر جعبه تخ��م نوغان 
95/32 كيلوگ��رم ب��ه ثبت رس��يد.  در س��ال 
95، 18475خانوار به امر نوغانداري اش��تغال 

داشتند. 
در حال حاضر س��طح توتس��تان هاي كش��ور 
14750 هكت��ار اس��ت اين در حالي اس��ت كه 
استان هاي گيالن، خراسان و مازندران به ترتيب 
با 6065، 497 و 475 هكتار توتستان بيشترين 
س��طح را به خود اختصاص دادند.  در سال 96، 
به رغم تأمين هسته هاي فناورانه نوغان به صورت 
رايگان توسط مركز تحقيقات ابريشم و براساس 
اعالم نياز دستگاه اجرايي، توليدكنندگان بخش 
اجرا تنها امكان رفع نياز نيمي از مصرف كشور را 
يافتند و به ناگزير، حدود 50 درصد تخم نوغان 
كشور از طريق واردات از كشور چين تأمين شد، 
اما در س��ال 97 با افزايش 110 درصدي قيمت 
تضميني پيله تر ابريش��م طي چهار سال اخير، 
قيمت تضميني پيله تر به 18104 تومان رسيد. 

از گذشته هاي دور پرورش كرم و توليد رشته هاي ابريشم يكي از مهم ترين منابع 
درآمد در بعضي از استان هاي كش�ور از جمله  گيالن، گلستان، قزوين و چهار 
محال و بختياري بود. با اين حال بعضي از مشكالت وكم توجهي به اين صنعت 
بومي موجب شد تا طي سال ها اين مهم كمتر مورد استقبال قرار بگيرد.  اما گويي 

باز هم نوبت به شكوفايي نوغانداري رسيده و خبرها حكايت از آن دارد كه در 
راستاي طرح پايلوت توسعه مشاغل خانگي، كالس هاي آموزش اين صنعت در 
جهاد دانشگاهي چهارمحال وبختياري برگزار شده است. موضوعي كه در صورت 
تداوم آموزش ها، مي تواند رونق دوباره را به اين صنعت قديمي و سنتي بازگرداند. 

هر ه�زار تن ميگو 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

ساالنه براي 5 هزار 
نف�ر اش�تغالزايي 
مي كند و ب�راي كش�ور ني�ز 6/5 ميلي�ون دالر 
درآمدزايي به همراه دارد. از همين رو طي سال هاي 
اخير تعداد س�ايت هاي پرورش ميگوي كشور با 
رشد چشمگيري روبه رو شده  است. به طوري كه 
اكنون مزارع فعال ميگوي پرورش�ي كشور به 9 
هزار و 500 هكتار با توليد ساالنه 40 هزار تن در سال 
رسيده است. مزارعي كه در استان هاي هرمزگان، 
بوشهر، سيستان و بلوچستان و غيره قرار دارند و 
ه�ر روز ه�م بر وسعت ش�ان اف�زوده مي ش�ود. 

    
تا س��ال 1371 توليد ميگ��و فقط به صي��د از دريا 
منحصر بود، اما در سه دهه اخير سرمايه گذاري هاي 
گسترده اي در دو بخش توليد و عمل آوري و توزيع اين 
گونه آبزي در ايران انجام شده كه همين امر در نهايت 
به ورود ميگو به بازار ايران منجر شده است. بنابر اين 
اكنون رشد و توس��عه توليد و تكثير ميگو در مزارع 
پرورش ميگو نه تنها بازار داخلي را پوشش داده، بلكه 
صادرات بيش از 30 هزار تني در سال جاري را هم براي 
كشور به ارمغان آورده است. گفتني است كه هر هزار 
تن ميگو ساالنه براي 5 هزار نفر اشتغالزايي مي كند 
و براي كشور نيز 6/5 ميليون دالر درآمدزايي دارد. 
همين موضوع دليلي بر افزايش روز افزون سايت هاي 
پرورش اين نوع از آبزي اس��ت. در حال حاضر مزارع 
پرورش ميگوي كشور به 9 هزار 500 هكتار رسيده 
است كه از اين بخش ساالنه حدود 40 هزار تن ميگو 
برداشت مي شود. البته اين سودآوري آبزيان فقط به 
بحث پرورش ميگو بر نمي گردد و سايت هاي پرورش 
ماهي نيز طي سال هاي اخير سودآوري خوبي را به 
ثبت رس��انده اند. به طوري كه محمود حجتي، وزير 

جهاد كشاورزي از رش��د 40 برابري توليد شيالت 
كشور در 40 سال انقالب اس��المي خبر مي دهد و 
مي گويد: »ابتداي انقالب توليد ش��يالت كشور در 
حدود 30 هزار تن در سال بود، اما اكنون شاهد توليد 
يك ميليون 200 هزار تن شيالت در سال هستيم.«

 كه اين توليد هم ب��ه بخش پ��رورش ماهي و هم 
پرورش ميگو بر مي گردد كه س��ايت هاي پرورش 
آبزيان نه فقط در يك استان و دو استان ساحلي بلكه 
در اغلب مناطق كشور قرار دارند.  البته در اين بين 
نام مناطق ساحلي چون هرمزگان،  بوشهر، سيستان 
و بلوچستان و غيره به واسطه دسترسي مناسب تر به 
منابع اوليه براي پروش آبزيان بيشتر از ديگر مناطق 

كشور به چشم مي خورد. 
   تخصيص تسهيالت ميليوني به آبزي پروران

الزم به ذكر اس��ت كه هرمزگان با بيش از 2 هزار و 

300 هكتار ساحل دريايي يكي از مناطق مستعد 
پرورش ميگو در كشور اس��ت و از فرصت مناسبي 
براي پرورش اين آبزي س��ودآور برخوردار اس��ت. 
همچنين اين استان 50 هزار هكتار زمين مستعد 
ايجاد مزرعه پرورش ميگ��و دارد كه اكنون 3 هزار 
و 600 هكت��ار مزرعه پ��رورش ميگ��وي فعال در 
9 س��ايت پرورش دارد.  رئيس ش��يالت هرمزگان 
با تأييد مطالب فوق و اش��اره به ض��رورت توجه و 
سرمايه گذاري در زمينه افزايش ظرفيت كه مي تواند 
تحوالت اقتصادي در اين زمين��ه را به وجود آورد. 
می گويد: »سرمايه راه اندازي مزرعه پرورش ميگو 
براي هر هكتار بين 50 تا 60 ميليون تومان است كه 
تا 80 درصد اين رقم تسهيالت پرداخت مي شود و 
بنا بر تجربه سود اين تسهيالت در مناطق روستايي 
4 تا 6 درصد، در ديگر مناطق 8 تا 12 درصد است 

و يك تا دو س��ال تنفس دارد و بازپرداخت آن نيز 
پنج تا هفت سال اس��ت.«  پرويز محبي با اشاره به 
اينكه س��ايت هاي پرورش ميگ��وي هرمزگان در 
شهرس��تان هاي بندرعباس، مين��اب، بندرلنگه، 
جاسك، قشم و س��يريك واقع ش��ده است، اضافه 
مي كند: »س��االنه 16 هزار تن ميگو ي پرورشي در 
هرمزگان توليد و تنها 20 درصد آن در داخل مصرف 
مي شود. ميگوي موجود از 3 هزار هكتار در 11سايت 

و 200 مزارع فعال برداشت مي شود.«
   تحقق اقتصاد مقاومتي در برخی استان ها

بوشهر نيز به عنوان استان پيشتاز و بنيان گذار اين 
صنعت در كشور شناخته مي شود كه اكنون با توليد 
21 هزارو 500 تن در س��طح 4 هزارو 800 هكتار 
بخش عمده توليد ميگوي پرورشي كشور را به خود 
اختصاص داده است. مديركل شيالت استان بوشهر 
با اشاره به اينكه امروز صنعت پرورش ميگو به عنوان 
يكي از صنايع پوياي پس از انقالب اسالمي در كشور 
به شمار مي رود كه نقشي مهم در توليد، اشتغالزايي، 
ارزآوري و متقاضيان زيادي براي س��رمايه گذاري 
دارد، مي گويد: »در زم��ان حاضر با همكاري قابل 
توجه بخش خصوصي 300 مزرعه پرورش ميگو 
در قالب 10 سايت در اس��تان بوشهر فعال است.« 
همچنين تاكنون براي راه اندازي و توسعه صنعت 
پرورش ميگو در استان بوشهر 2 هزار و 500 ميليارد 
ريال سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و دولت 
انجام شده است. گفتني است مضاعف بر دو استان 
هرمزگان و بوش��هر، پرورش ميگو در ديگر نقاطي 
همچون چابهار، سيستان و بلوچستان، گلستان، 
خوزستان و غيره نيز با برنامه ريزي كاملي در حال 
انجام است. اقداماتي كه باعث ش��ده پرورش اين 
آبزي به عنوان برگ برنده اي براي اقتصاد مقاوتي 

استان ها شناخته شود. 

پرورش ميگو برگ برنده اقتصاد مقاومتي استان های جنوبی
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نوغانداريدرچهارمحالوبختیاريرونقمیگیرد
كالس های آموزش نوغانداری در قالب طرح توسعه مشاغل خانگی از سوی جهاد دانشگاهی برگزار می شود

  اصفهان: مؤسس��ه »بهمن س��بز« حوزه هنري با تعامل شهرداري 
اصفهان بزرگ ترين مجتمع س��ينمايي- تجاري اصفهان را در خيابان 
چهارباغ در محل سينما همايون سابق احداث مي كند.  محمود كاظمي 
مدير عامل مؤسسه بهمن سبز حوزه هنري گفت: اين سينما كه متعلق 
به حوزه هنري است در حال حاضر متروكه، مخروبه، بالاستفاده شده و 
بخش تجاري جلويي آن هم متعلق به شهرداري است و همين باب تعاملي 

براي بازسازي و بهسازي آنجا شده است. 
  البرز: مديرعامل شركت آب منطقه اي استان البرز از مصرف 96 درصد 
منابع آبي تجديد پذير در استان خبر داد.  داود نجفيان گفت: پتانسيل آبي 
در استان 2 ميليارد و 18 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان حدود 
62 درصد، برابر يك ميليارد و 254 ميليون مترمكعب مربوط به آب هاي 
س��طحي، رودخانه ها و پشت سدها اس��ت و حدود 38 درصد، برابر 764 
ميليون مترمكعب مربوط به آب هاي زيرزميني است.  وي به ميزان مصرف 
آب در بخش هاي مختلف استان اش��اره كرد و گفت: مصارف آب شرب، 
صنعت و كشاورزي به ترتيب برابر 23، 4 و 73 درصد است، در كل مجموع 

مصارف در استان حدود يك ميليارد و 114 ميليون مترمكعب است. 
  ايالم: استاندار ايالم از انجام 60 هزار هكتار جنگل كاري در استان ايالم 
طي سال هاي اخير خبر داد.  قاسم سليماني دشتكي بيان داشت: دخالت 
بش��ر در طبيعت باعث تخريب جنگل ها و مراتع شد، جنگل را به خاطر 
سوخت و مراتع را به خاطر درآمد بيشتر به طمع كشت غالت با شخم هاي 
غير استاندارد از بين برده است.  وي افزود: در ايالم وضعيت منابع طبيعي 
بهتر است، براي جنگل كاري، بيابان زدايي، آبخيزداري كارهاي بزرگي 

منابع طبيعي انجام داده است. 
  بوشهر: مديركل بيمه سالمت استان بوشهر با اشاره به اجراي موفق 
طرح نسخه نويسي الكترونيكي در گناوه، گفت: نسخه نويسي الكترونيكي 
در ديلم و دشتي آغاز مي شود.  پرويز رمضاني افزود: اجراي اين طرح نقش 
بسيار مهمي در تشكيل پرونده الكترونيكي س��المت دارد.  وي از ديگر 
مزاياي اين طرح به تسهيل روند پذيرش و ارائه خدمات به بيمه شدگان 
اش��اره كرد و ادامه داد: جلوگيري از هدر رفت مناب��ع و حذف دفترچه 

كاغذي از ديگر مزاياي نسخه نويسي الكترونيكي است. 
  زنجان: بزرگ ترين خط توليد و تست مترو كشور با حضور معاون اول 
رئيس جمهور در ابهر به بهره برداري رسيد.  اسحاق جهانگيري سپس دو 
واحد بزرگ صنعتي را در اين شهرستان افتتاح كرد.  به گفته كارشناسان، 
اين شركت به واسطه برخورداري از خط توليد انعطاف پذير و برجسته ترين 
متخصصان صنعت ريلي كش��ور، در حال حاضر طراح��ي و توليد انواع 
خودروي ريلي، ريل باس، واگن مترو، واگن هاي باري لبه كوتاه و لبه بلند، 
ساخت قطعات و اجزاي واگن، تعميرات و نگه داري ناوگان و ارائه خدمات 

مشاوره اي را انجام مي دهد. 
  سمنان: مدير جهاد كشاورزي ش��اهرود با بيان اينكه 136 تن زيره 
س��بز از مزارع اين شهرستان طي س��ال جاري برداشت مي شود، گفت: 
سطح كشت اين محصول در شاهرود 170 هكتار است.  علي اصغر حجي 
با بيان اينكه 136 تن زيره س��بز از مزارع شهرستان برداشت مي شود، 
تأكيد كرد: سطح كشت زيره سبز 170 هكتار است.  وي با اشاره به آب و 
هواي مناسب براي كشت اين محصول خاطرنشان كرد: شاهرود به دليل 

تنوع آب و هوايي ظرفيت توليد اين محصول را دارد.

88498441سرويس  شهرستان

ثبت۳۶اثرتاريخييزد
درفهرستآثارغیرمنقولملي

     يزد سرپرس�ت معاونت ميراث فرهنگي 
استان يزد از ثبت ۳6 اثر تاريخي يزد 
در فهرس�ت آث�ار غيرمنق�ول مل�ي در س�ال جاري خب�ر داد. 
علي اصغر صمديان يزدي با اشاره به ثبت 36 اثر تاريخي از استان يزد 
در فهرست آثار ملي كشور در حوزه آثار غير منقول ملي در سال جاري 
اظهار داش��ت: بيش��ترين تعداد اين آثار مربوط به خانه هاي تاريخي 
است و يكي از وظايف مهم ميراث فرهنگي مطالعه و بررسي پيرامون 
آثار فرهنگي تاريخ��ي و طبيعي به منظور ثبت آنها در فهرس��ت آثار 
ملي و بررسي و شناس��ايي آثار فرهنگي و تاريخي و طبيعي ارزشمند 
و داراي شناسنامه هاي فني و س��اير موارد مربوط به ثبت آثار منقول 
و غيرمنق��ول تاريخي فرهنگي، بافت هاي تاريخ��ي، ميراث طبيعي و 
معنوي در فهرست آثار ملي است.  وي از بيش��ترين آمار ثبت آثار به 
خانه هاي تاريخي ياد و عنوان كرد: در ميان آثاري كه به تازگي براي 
ثبت در فهرست آثار ملي كشور تأييد شده، خانه هاي تاريخي بيشترين 
تعداد را به خ��ود اختصاص داده و پس از آن حس��ينيه ها، آب انبارها، 
آرامگاه ها و بقعه ها آثار بيشتري را به خود اختصاص داده اند.  صمديان 
يزدي افزود: اين آثار متعلق به يزد و شهرس��تان هاي اش��كذر، بافق، 
خاتم و ابركوه بوده و قدمت آنه��ا از دوره تاريخي آل مظفر تا پهلوي را 
شامل مي شود كه بافت تاريخي تركان، خانه پوالدي، خانه الري، خانه 

طهراني و قلعه رحيم آباد بخشي از اين آثار را شامل مي شود.

پرداخت۱۳۲۷فقرهتسهیالتمسكن
بهسیلزدگانآققاليي

فرماندار شهرستان آق قال از معرفي يك       گلستان
هزار و ۸9۳ پرونده در اين شهرستان به 
بانك ه�اي عام�ل جه�ت دريافت تس�هيالت مس�كن خب�رداد. 
اميرشير توماج فرماندار شهرس��تان آق قال گفت: تاكنون 1576 پرونده 
تعميرات منازل و 317 پرونده احداث مسكن در مناطق سيل زده شهري 
و روس��تايي به بانك هاي عامل معرفي شده اس��ت.  وي افزود: از مجموع 
پرونده هاي ارسالي، تاكنون تسهيالت 1129 پرونده تعميري و 198 پرونده 
احداثي توسط بانك ها پرداخت شده است، همچنين 455 فقره كمك هاي 
بالعوض معيشتي نيز پرداخت شده است.  فرماندار آق قال در اين جلسه از 
روساي بانك هاي عامل شهرستان خواست با تسريع در پرداخت تسهيالت 

متقاضيان، گره گشاي مشكالت مردم در راستاي كاهش آالمشان باشند.

كارگزار حج و زيارت خوزستان:
صدورروزانه۲00ويزایاربعیندرخوزستان
كارگزار حج و زيارت استان خوزستان     خوزستان
از متقاضي�ان ش�ركت در راهپيمايي 
اربعين خواست از روزهاي نخس�ت محرم براي ويزا اقدام و آن را 

به روزهاي نزديك به اربعين موكول نكنند. 
هوشنگ دشتي نژاد كارگزار حج و زيارت استان خوزستان گفت: ويزايي 
كه در ح��ال حاضر صادر مي ش��ود در ايران مهلتي 2 ماه��ه و در عراق 
مهلتي يك ماهه دارد بر همين اساس به ش��هرونداني كه قصد شركت 
در راهپيمايي اربعين دارند پيشنهاد مي شود قبل از فرارسيدن اربعين 
نسبت به درخواست صدور ويزا اقدام كنند.  وي، حذف هزينه صدور ويزا 
را يادآور شد و گفت: با وجود اينكه هزينه براي ويزا برداشته شده است 
اما خود ويزا براي سفر به عراق همچنان يك الزام است.  نماينده حج و 
زيارت استان خوزستان به مشكالت صدور ويزا بعد از حذف هزينه صدور 
ويزا پرداخت و بيان كرد: در پي حذف هزينه صدور ويزا، كنسولگري عراق 
در استان خوزستان به تمام دفاتر زير نظر حج و زيارت 200 نفر سهميه 
صدور ويزا در روز را مي دهد كه براي تعداد بيشتر متقاضي بايد از طريق 

كنسولگري عراق در تهران اقدام شود كه روندي زمان بر است.

افزايشواحدهايبومگردي
آذربايجانغربيبه۵0واحد

تا پايان شهريور ماه تعداد واحدهاي بوم گردي     آذربايجان غربي
آذربايجان غربي به 50 واحد افزايش مي يابد. 
جليل جب��اري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
آذربايجان غربي با اش��اره به آغاز فصل گرما و آب و هواي مناس��ب استان 
براي گردشگري تابستان در اين منطقه گفت: تا پايان شهريورماه 30 واحد 
بوم گردي به تعداد واحدهاي استان افزوده مي شود.  وي با بيان اينكه هم 
اكنون نزديك 20 واحد بوم گردي در سطح استان به خصوص در شهرهاي 
سردشت و پيرانش��هر فعال و مشغول فعاليت اس��ت، گفت: تاكنون 150 
درخواست احداث اقامتگاه بوم گردي در استان به اين اداره كل ارائه و براي 
100 واحد از آنها مجوز صادر شده است. در همين راستا تا 3 ماه آينده تعداد 
واحدهاي بوم گردي آذربايجان غربي به 50 واحد افزايش مي يابد.  جباري 
با تأكيد بر اينكه توسعه اقامتگاه هاي سنتي و واحدهاي بوم گردي در استان 
امسال در دستور كار ويژه اين اداره كل قرار دارد، خاطرنشان كرد: افزايش اين 
واحدها عالوه بر معرفي پتانسيل هاي گردشگري منطقه براي روستاييان، 
زمينه اشتغال و درآمدزايي هم براي آنان فراهم مي كند.  مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي ارائه تسهيالت ويژه، 
تسهيل در شرايط براي اخذ مجوز را يكي از راه هاي افزايش تعداد واحدهاي 
بوم گردي در استان عنوان كرد و افزود: همچنين براي متقاضيان ساخت 
واحدهاي بوم گردي هم دوره هاي آموزشي ويژه از جمله شيوه هاي استقبال 
و ميزباني از گردش��گران و مهمانان برگزار مي ش��ود.  جباري اضافه كرد: 
احداث اقامتگاه هاي بوم گردي يكي از مهم ترين نمونه هاي تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي اس��ت كه با تكيه به امكانات بومي و ظرفيت هاي محلي، 
موجب رونق اقتصادي و توسعه زيرساخت ها در بخش گردشگري مي شود.  
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري آذربايجان غربي 
يادآور شد: امس��ال ضمن حمايت از صنعت بوم گردي در استان به دليل 
گردشگرپذير بودن استان در فصل تابستان برنامه هاي متعددي از جمله 
برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، گردشگري در شهرهاي مختلف، معرفي 
محورهاي جديد گردشگري، برگزاري استارت آپ هاي حوزه گردشگري با 
همكاري تشكل هاي مردم نهاد اجرا مي شود.  آذربايجان غربي داراي 49 
روستاي هدف گردشگري است كه روستاهاي امامزاده، بند و گورچين قلعه 
اروميه، پردانان پيرانشهر، شلماش سردشت، باغچه جوق ماكو و حسنلوي 
نقده و بسطام چاپپاره در آذربايجان غربي از بين 200 روستاي زيباي استان 

به عنوان روستاي تاريخي و داراي جاذبه هاي طبيعي معرفي شده است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

احداث۱0نیروگاهخورشیدي
برايمددجويانكرمانيكمیتهامداد

وقتي از ايران و روزهاي آفتابي اش حرف مي زنيم، تابستان و روزهاي 
گرم و داغش در اذهان تداعي مي ش�وند. اما روي ديگر اين س�كه 
هموطنانی هستند كه به دليل شرايط اقليمي و آب و هواي گرم، در 
طول سال از 300 روز تابش نور خورشيد بهره مندند. منبعي كه در 
حال حاضر بهترين روش براي توليد انرژي برق به شمار مي آيد. در 
همين راستا مديركل كميته امداد استان كرمان از احداث 10 نيروگاه 
خورشيدي ۵ كيلوواتي مددجويان كميته امداد در روستاي ده زيار 
كرمان خبر داده اس�ت. كاري كه عالوه بر اس�تفاده از انرژي پاك، 
درآمدزايي خوبي هم براي خانواده هاي تحت پوشش به همراه دارد. 

    
استان هايي مانند كرمان، خوزس��تان، همدان، بوشهر و خراسان هاي 
ش��مالي، رضوي و جنوبي نقاطي ك��ه به لحاظ تابش ه��اي مداوم نور 
خورش��يد مورد توجه س��رمايه گذاران خارجي هم قرار گرفته اند و با 
توجه به اينكه هزينه استفاده از انرژي خورشيدي خيلي كمتر از انرژي 
الكتريكي است، قطعاً صرفه جويي قابل مالحظه اي در هزينه هاي برق و 

ديگر انرژي ها را به همراه خواهد داشت. 
   بهره مندي مددجويان امداد از انرژي پاك

روز گذشته مديركل كميته امداد اس��تان كرمان با اشاره به اينكه 10 
نيروگاه خورشيدي 5 كيلو واتي براي مددجويان كميته امداد در روستاي 
ده زيار كرمان احداث شده و اين يك نمونه از كارهايي است كه توسط 
كميته امداد براي خودكفايي مددجويان انجام مي شود، گفت: »قطعاً 
كميته امداد در حوزه ها ديگر هم كم��ك خواهد كرد.« يحيي صادقي 
با بيان اينكه بررس��ي توانايي هاي ديگر منطقه نيز در برنامه است تا در 
تمام سرفصل هاي اشتغال منطقه كميته امداد ورود و كمك كند، افزود: 
»كميته امداد به دنبال آن است تا بتواند در راستاي رونق توليد و ايجاد 
اشتغال و خودكفايي در اقتصاد منطقه نقشي داشته باشد.« در همين 
رابطه چند روز پيش بود كه نماينده مردم بردسير و سيرجان در مجلس 
نيز با اش��اره به اينكه 520 خانه براي مددجويان تحت پوشش كميته 
امداد بردسير ساخته ش��ده، از نصب 520 پنل خورشيدي بر پشت بام 
اين خانه ها خبر داد.  شهباز حسن پور گفت: كميته امداد توانسته از تمام 
ظرفيت هاي موجود كشور براي كمك به معيشت مردم استفاده كند.  
وي با بيان اينكه مردم بردسير با شور و اشتياق خاصي به توليدكننده 
تبديل شده اند، افزود: از وزارت نيرو درخواست داريم در افزايش قيمت 

تعرفه خريد برق از نيروگاه هاي خورشيدي خصوصي اقدام كند. 
   هدر رفت هزاران مگاوات انرژي

با اينكه روزهاي آفتابي ايران مورد توجه سرمايه گذاران خارجي هم قرار 
گرفته است اما متأسفانه وجود برخي قوانين دست و پاگير و عدم حمايت 
از سرمايه گذاران در اين بخش باعث شده تا كار به سختي پيش رود و با 
اينكه روزانه صدها هزار مگاوات انرژي پاك هدر مي رود، كماكان مردم از 

قطعي و گراني برق بنالند و مسئوالن از توان پايين نيروگاها. 
موضوع استفاده از انرژي خورشيدي وقتي از اهميت بيشتري برخوردار 
مي شود كه بدانيم امروزه در بيشتر اس��تان هايي كه از كمبود انرژي و 
گراني برق مي نالند، پتانس��يلي وجود دارد كه مي تواند عالوه بر تأمين 

انرژي مورد نياز به ايجاد اشتغال و درآمدزايي آنها نيز كمك كند. 
با تمام اقدامات صورت گرفته نهادهايي مثل كميته امداد كه براي توانمند 
كردن مددجويانش��ان به اس��تفاده از انرژي پاك خورش��يدي متوسل 
شده اند، ولي گويي نهادهاي بزرگ تر و متولي اين امر هنوز برنامه اي براي 
بهره مندي بيشتر از اين موهبت الهي ندارند. اين در حالي است كه با توجه 
به وابستگي شديد جوامع بش��ري به منابع انرژي جهت رفع احتياجات 
صنعتي از يك س��و و آلودگي هاي زيس��ت محيطي ناش��ي از احتراق 
سوخت هاي فسيلي موجب به وجود آمدن اختراعات و ابداعات گوناگون 
جهت دس��تيابي به منابع جديد انرژي شده اس��ت. از اين رو شناخت، 
مطالعه، و به كارگيري روش ه��اي نوين جهت اس��تفاده از انرژي هاي 
تجديد پذير، به عنوان يك ضرورت درآمده اس��ت.  با اينكه در تمام دنيا 
سعي بر اين است تا به هر نحو ممكن از نور و انرژي خورشيدي بهره برداري 
شود، اما در كنار برخي فعاليت هاي نهادهاي مختلف در اين زمينه اما هنوز 
در ايران برنامه مشخصي براي استفاده از انرژي هاي پاك و به خصوص نور 
خورشيد وجود ندارد و دليل اين ادعا همين بس كه متقاضيان داخلي و 
خارجي سرمايه گذاري در اين بخش، آن قدر اسير رفت و آمد و بروكراسي 

اداري مي شوند كه عطاي كار را به لقايش مي بخشند.

محمدرضا هاديلو

كشتگیاهانداروييدركرمانازسویبسیجمهندسانكشاورزی
توسعه و كش�ت گياهان دارويي در مناطق روس�تايي كرمان در    كرمان
دستور كار بس�يج مهندسان كش�اورزي اين اس�تان قرار دارد. 
حجت االسالم عابدين عس��گرپور، مسئول سازمان بسيج مهندسان كش��اورزي و منابع طبيعي استان 
كرمان گفت: هدف تشكيل بسيج مهندسان كشاورزي، علمي كردن بخش كشاورزي است و به كشاورزان 
مشاوره هاي الزم داده مي شود.  وي ادامه داد: در بحث آفات باغات موفق عمل كرديم و در اين زمينه در سال 
گذشته كه پسته در استان موجود نبود در باغ هايي كه ما كار كرده بوديم پسته داشتيم.  مسئول سازمان 
بسيج مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان با اشاره به برگزاري جلسات تسهيل گيري در مساجد 
كه با هدف اشتغالزايي در رشته هاي مختلف براي مردم روستا بوده است، اظهار داشت: از ديگر برنامه هاي 

انجام شده برگزاري كالس رايگان در حوزه طب سنتي بوده است كه در منطقه اثرگذار بوده است.

پروژهمليكنارگذراسدآبادظرف۳ماهبهبهرهبرداريميرسد
سرپرست فرمانداري اسدآباد با بيان اينكه تعطيلي پروژه ملي كنار     همدان
گذر اسدآباد ديگر قابل قبول نيست، گفت: اين پروژه ظرف ۳ ماه 

آينده بايد افتتاح و زير بارترافيك رود. 
ليال اميدي سرپرس��ت فرمانداري اس��دآباد با تأكيد بر بهره برداري و افتتاح س��ريع اين پروژه مهم 
شهرستان به جهت استراتژيك بودن و خاص بودن محور گفت: اين پروژه در حال حاضر به صورت 
نيمه فعال بوده كه پيمانكار پروژه قول داده مجدداً نسبت به فعال شدن طرح اقدام كند. تعطيلي اين 
پروژه ملي ديگر قابل قبول نيست و ظرف 3 ماه آينده بايد افتتاح و زير بارترافيك رود.  وي پيشرفت 
فيزيكي كل پروژه را 98 درصد برشمرد و ياد آورشد: طرح فوق داراي 6 ميليارد تومان اوراق 1400 

بوده و 11/5 ميليارد تومان پيمانكار داراي مطالبات است.


