
جدا از دريا و جنگل هاي گيالن كه موجب شده تا هر 
ساله تعداد بااليي از گردشگران از داخل و خارج به 
اين استان سفر كنند وجود بيش از 45 مكان ديدني 
و گردشگري اين منطقه را به يكي از پرطرفدارترين 
منطقه گردشگري در ش��مال كشور تبديل كرده 
اس��ت، كه به عنوان مثال مي توان ب��ه تعدادي از 
جمله، جاده گردش��گري خلخال و اس��الم، آبشار 
التون، درياچه بره سر، شيطان كوه، ماسال گيالن و 
ييالقش، منطقه ييالقي دشت النزه، درياچه استيل، 
تاالب سوستان، تاالب انزلي، سوستان و كياكاليه، 
پارك جنگلي گيس�وم، ماسوله، غار آويشوي، آبشار 
ويسادار، پارك جنگلي س��راوان، ييالق سالنسر 
رودب��ار، قلعه رودخان و خانه مي��رزا كوچك خان 

جنگلي به عنوان نمونه اشاره كرد. 
   ظرفيت باالي گردشگري دريايي 

ظرفيت باالي گردش��گري دريايي خزر موجب 
شد تا س��ال گذش��ته زمزمه هايي در خصوص 

فراهم ش��دن اطلس دريايي كه قرار است تمام 
ظرفيت هاي استان هاي ش��مالي را براي جذب 
سرمايه به بخش خصوصي معرفي كند به گوش 
برسد.   در همين رابطه دبير ستاد توسعه فناوري 
و صنايع دانش بني��ان درياي��ي معاونت علمي 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در همه استان هاي 
ساحلي كشور بايد اطلس دريايي تهيه و براساس 
اين اطلس اطالعات اس��تان يكپارچه س��ازي و 
جمع آوري ش��ود، گفته بود: »س��رمايه گذاران 
بخش هاي دولتي و خصوصي و مردم براساس اين 
اطلس بهتر مي توانند آن استان ها و ظرفيت هاي 
دريايي را بشناسند.« مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان گيالن در اين 
خصوص مي گويد: »اس��تان گيالن داراي ۲۸۸ 
كيلومتر نوار ساحلي و ۹ شهرستان ساحلي كه 
داراي امكانات اوليه و زيرساخت هاي الزم برای 

اجراي برنامه هاي گردشكري دريايي هستند.«

 ش��هرود امير انتخاب��ي مي افزايد: »همه س��اله 
حدود۲۰ ميليون نفر گردشگر وارد استان گيالن 
مي شوند كه از اين تعداد ۸۰ درصد جهت استفاده 
از مواهب طبيعي دريا و تفريحات ساحلي به ويژه 
در شش ماه اول سال به گيالن مي آيند.« با توجه 
به محدوده مرز آبي استان گيالن و همجواري با 
دو استان ساحلي مازندران و گلستان، اين مناطق 
مي توانند در كنار هم ش��رايطي را براي پر رونق 

شدن گردشگري دريايي فراهم كنند. 
با وجود اينكه تمامي شرايط براي رونق گردشگري در 
استان گيالن در طول سال وجود دارد، اما از آنجا كه 
تأسيسات صنعت گردشگري مستقر در نوار ساحلي 
استان به صورت فصلي و صرفاً در سه ماهه تابستان 
مشغول به فعاليت هستند، اين امر موجب كاهش 
درصد اشتغال و پايين بودن درآمد تأسيسات اقامتي 
و پذيرايي در استان شده است.  اين درحالي است 
كه در صورت تحقق سفرهاي دريايي از كشور هاي 

همسايه درياي خزر، تأسيسات گردشگري ساحلي 
استان در تمام طول سال فعاليتي دائمي و پر رونق را 
تجربه خواهند كرد.  از آنجا كه بندرانزلي، آس��تارا، 
چمخاله، كياشهر و منطقه آزاد در بندرانزلي ظرفيت 
بااليي در زمينه جذب گردشگر دارند لذا در صورت 
توجه به تمامي زيرس��اخت ها مي ت��وان به رونق 

گردشگري دريايي كمك فراواني كرد. 
مديركل مي��راث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دس��تي اس��تان گيالن با اش��اره به مس��يرهاي 
گردشگري دريايي خارجي كه شامل مسير بنادر 
باكو آذربايجان، آستاراخان روسيه، اكتائو قزاقستان 
و تركمن باشي تركمنستان مي باشند، مي گويد: »از 
آنجا كه بندرانزلي داراي اسكله و امكانات استاندارد 
براي پذيرش گردشگران دريايي خارجي است لذا 
اين مهم از اهميت ويژه اي نس��بت به س��اير بنادر 

استان برخوردار است.«
س��ال ۹6 بود كه ب��ه منظور رونق گردش��گري 
درياي��ي كميته گردش��گري درياي��ي كه جزو 
كميته ه��اي 4۸ گانه برنامه هاي طرح توس��عه 

راهبردي استان گيالن بود تشكيل شد. 
اين مهم موجب شد تا اس��تفاده از ظرفيت دفاتر 
خدم��ات مس��افري براي توس��عه گردش��گري 
دريايي، برگزاري جلس��ات كميته هاي مشورتي 
در ۹ شهرس��تان با ه��دف جذب گردش��گران با 
محوريت اس��تفاده از ظرفيت هاي س��احلي و فرا 
ساحلي و صنايع دستي دريايي، معرفي ظرفيت ها 
و پتانسيل هاي منحصربه فرد گردشگري دريايي 
استان و تهيه بسته هاي سرمايه گذاري به منظور 
ارائه به س��رمايه گذاران خارجي با ه��دف ايجاد 
تأسيس��ات گردشگري در حاش��يه درياي خزر و 
تهيه بروشور و اقالم تبليغاتي به زبان هاي انگليسي 
و روسي توسط دفاتر خدمات مسافري جهانگردي 
براي توزيع در جش��نواره هاي كشور هاي حاشيه 

درياي خزر توسط اين كميته انجام شود. 
اي��ن در حالي اس��ت كه ه��م اكنون ب��راي رونق 
گردش��گري درياي��ي در گي��الن، ۲6 مجتم��ع 
گردشگري، شش طرح سالم سازي، 55 خانه مسافر، 
۱۹ هتل در ۳۰ كيلومتر نوار ساحلي در بندرانزلي 
ايجاد شده و در شهرستان آستارا نيز سه هتل، سه 
طرح سالم س��ازي، 45 خانه مسافر و يك مجتمع 
گردشگري فعال هستند و عالوه بر آن گيالن داراي 
۳۸ طرح س��المت دريا، ۹۲ واحد اقامتي و مراكز 
تفريحي و سرگرمي و گردشگري مشرف به سواحل 
است.  اين درحالي است كه ورزش هاي تفريحي آبي 
نظير اسكي روي آب و جت اسكي، آكواريم دريايي 
و راه اندازي تورهاي گردشگري ماهيگيري از جمله 
جاذبه هايي اس��ت كه مي ت��وان از آن براي جذب 

گردشگر بيشتر در سواحل شمالي بهره برد.

وجود جنگل هاي سبز و دريا در كنار تنوعي از محصوالت كشاورزي منحصربه 
فرد و مكان هاي تاريخي و فرهنگي در استان هاي شمالي كشور خصوصاً گيالن 
موجب شده تا اين استان ها در زمينه توسعه گردشگري حرف هاي زيادي براي 
گفتن داشته باشند.  با وجود اينكه شرايط مساعد گيالن گردشگران بسياري را 
از داخل و خارج كشور به اين استان كشانده، اما هنوز جاي فراواني براي استفاده 

از تمامي ظرفيت ها باقي مانده كه از آن جمله مي توان به تحقق رونق سفرهاي 
دريايي و بهره مندي كشورهاي همسايه آبي از آن اشاره كرد. موضوعي كه 
به گفته مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گيالن تحقق 
آن مي تواند كمك بسياري به ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان سه 
استان شمالي خصوصاً گيالن كند كه در تمام طول سال نيز ادامه داشته باشد. 

اين روزه�ا همه جا 
فاطمه قاسمي
   گزارش 2

ح�رف از ض�رورت 
فعاليت استارتاپ ها 
و توسعه شركت هاي دانش بنيان است، با اين حال 
به رغم وج�ود ظرفيت هاي�ي چ�ون 86 واحد 
دانش�گاهي و 3 هزار واحد صنعتي در اس�تان 
مركزي اما هنوز از اين بخش ها در راستاي رونق 
اقتصادي بهره برداري نشده اس�ت. اين هم در 
حالي اس�ت كه با توجه به سياس�ت هاي كالن 
كشور و سند چش�م انداز ايران در سال 1404 و 
ش�عار كليدي رون�ق تولي�د، ايج�اد و فعاليت 
شركت هاي دانش بنيان يكي از مؤلفه هاي اصلي 
اقتصاد شناخته مي شود كه بايد با برنامه ريزي در 
راستاي س�رمايه گذاري براي آن گام برداشت. 

    
ب��ا توجه به سياس��ت هاي كالن كش��ور، س��ند 
چشم انداز ايران در س��ال ۱4۰4 و شعار كليدي 
رونق توليد اس��ت، ايجاد و فعاليت ش��ركت هاي 
دانش بني��ان يك��ي از مؤلفه هاي اصل��ي اقتصاد 
دانش بنيان و حركت آن به سوي اقتصاد مقاومتي 
و در نهاي��ت ايجاد اش��تغال پايدار اس��ت. مدير 
مركزخدم��ات فناوري وكس��ب و كار ف��ن بازار 
منطقه اي استان مركزي در گفت وگو با »جوان« 
در خص��وص وضعيت ش��ركت هاي دانش بنيان 
استان مي گويد: »نقش اين ش��ركت ها در ايجاد 
اش��تغال و ارزآوري تا جايي پيش رفته است كه 
دولت مي كوشد با ايجاد فضاي فعاليت براي آنها، 
بخش��ي از اهداف اقتصادي خود را از اين طريق 
تحقق بخشد.« س��يدپيام مير نظامي با اشاره به 
اينكه اس��تان مركزي تاكنون در راس��تاي رونق 
ش��ركت هاي دانش بنيان گام هايي را برداش��ته 
است، مي افزايد: »به نظر مي رسد به دليل پيوندي 
كه اس��تان با صنعت از يك سو و تعدد دانشگاه ها 
و مراكز علمي از س��وي ديگر دارد ظرفيت هاي 
غيرقابل كتمان و اس��تعدادهاي بااليي داش��ته 

باشد كه مي تواند در رش��د و توسعه شركت هاي 
دانش بنيان پيشگام و الگو شود.« 

   عدم تشكيل كامل اكوسيستم دانش بنيان 
گفتني اس��ت به دلي��ل وجود بالغ ب��ر ۸6 واحد 
دانش��گاهي و ۳ ه��زار واحد صنعت��ي كوچك و 
بزرگ در اس��تان مركزي ضرورت هرچه بيشتر 
تقويت ش��ركت هاي دانش بنيان براي پيش��برد 
برنامه هاي اقتصادي احس��اس مي ش��ود. مدير 
مركز خدمات فناوري و كسب وكار استان با اشاره 
به اينكه عدم تش��كيل كامل اكوسيس��تم دانش 
بنيان از چالش هاي استان است، مي گويد: »طي 
سال هاي اخير اتفاقات مثبتي در اين ارتباط افتاده 
و همكاري بين مجموعه ها تقويت شده است.« وي 
اضافه مي كند: »مسئوليت هايي در حوزه آموزش 
و پرورش و همچنين فرهنگ در اين راستا وجود 
دارد و درخواس��ت هايي هم از ش��وراي عمومي 
فرهنگ استان صورت گرفته تا برخي دغدغه ها 
كه رفع آن نيازمن��د همكاري حوزه هاي مختلف 

است در اين شورا مطرح شود.« ميرنظامي ادامه 
مي دهد: »دانش آموزان در س��ال هاي نخستين 
دوره متوس��طه بايد با نقش و اهميت واحدهاي 
دانش بنيان آشنا شوند تا پايه هاي اقتصاد مبتني 

بر دانش مستحكم تر شوند.«
وي با اشاره به اينكه توس��عه آموزش هاي فني و 
حرفه اي، توسعه دانش هاي عملي، آموزش هاي 
كارگاه��ي و آموزش��گاهي ب��راي دانش آموزان، 
دانش��جويان، ارتباط مراكز آموزش��ي و علمي با 
واحدهاي صنعتي بهتري��ن راهكار بهبود اقتصاد 
دانش بنيان اس��ت كه باي��د مورد عناي��ت قرار 
گيرد، مي گوي��د: »مطابق آخري��ن آمار معاونت 
علمي و پژوهشي رياس��ت جمهوري تا پايان سه 
ماهه اول ۹۸ بالغ بر 6۸ ش��ركت دانش بنيان در 
استان شناس��ايي ش��ده كه حدود ۲4 شركت از 
اين تعداد در ش��ركت ها و نواحي صنعتي استان 
مستقر هستند و توسعه كمي و كيفي اين تعداد 
مورد تأكيد اس��ت.« وي اضاف��ه مي كند: »براي 

ش��كل گيري، راه ان��دازي و تقوي��ت واحدهاي 
دانش بنيان به مؤلفه هايي نياز است كه از آن جمله 

مي توان صندوق پژوهش فناوري را نام برد.«
مدير فن بازار منطقه اي استان با بيان اينكه توسعه 
ش��ركت هاي دانش بنيان در س��طح شهرك ها و 
نواحي صنعتي در دستوركار قرار گرفته است بيان 
مي كند: »اين شركت مؤظف هستند شركت هاي 
مستعد ورود به جرگه دانش بنيان ها را شناسايي 

كند و بسترهاي اين امر را فراهم آورد.«
   كسب رتبه دوم استان مركزي 

الزم به ذكر اس��ت كه دريافت رتبه دوم در ميان 
۲۰ استان در نشس��ت سراس��ري فن بازارهاي 
منطقه اي كش��ور از دس��تاوردهاي مهم استان 
است كه درباره آن مدير مركز خدمات فناوري و 
كسب و كار شركت شهرك هاي صنعتي مي گويد: 
»خوشبختانه اس��تان مركزي هرسال رتبه هاي 
رضايت بخش��ي را در ميان فن بازارهاي كش��ور 
كسب كرده اس��ت.« ميرنظامي با اشاره به نقش 
كمرنگ فن��اوري در بخش معدن اس��تان اضافه 
مي كند: »بخش معدن در اين حوزه از صنعت جا 
مانده است و در صورت ادامه اين روند نمي توان 
به بهبود وض��ع فعلي آن اميد بس��ت.« مدير فن 
بازار منطقه اي استان ارزش افزوده باالي ناشي از 
فعاليت معادن براي صاحبان آن را از داليلي بيان 
كرد كه اهميت فناوري و بهس��ازي روال كار در 
نظر آنان كم اهميت جلوه داده است. ميرنظامي 
در ادامه سخنان خود جذب س��رمايه گذار براي 
تقويت فعاليت دانش بنيان هاي نوپا را بسيار مهم 
عنوان مي كند و مي گويد: »به رغم استقبال زياد 
از استارت آپ ها و دانش بنيان هاي نوپا اما حمايت 
صاحبان س��رمايه به اين بخ��ش اختصاص داده 
نمي شود.« وي اضافه مي كند: »مسئوليت كميته 
جذب سرمايه گذار در اين حوزه به عهده شركت 
شهرك هاي صنعتي گذاشته شده اما در اين راستا 

توفيقات چنداني تاكنون حاصل نشده است.«

جهشاقتصادياستانمركزيباشكوفاييظرفيتشركتهايدانشبنيان
وجود 86 واحد دانشگاهي و 3هزار واحد صنعتي به عنوان ظرفيتي مهم براي توسعه و تقويت شركت هاي دانش بنيان استان مركزي شناخته مي شود
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سفرهاي دريايي شمال ظرفيت فراموش شده

   مركزي: رئيس پليس راه استان مركزي گفت: درحال حاضر محورهاي 
اراك به سلفچگان، اراك به توره، محور قديم ساوه به تهران، و محور ساوه به 
همدان از خط  كشي بسيار ضعيفي برخوردارند كه بايد هرچه سريع تر نسبت 
به اصالح آنها اقدام شود.  ايرج كهريزي با اشاره به آمار ثبت شده توسط مركز 
فرماندهي و كنترل پليس راه استان مركزي از سوانح سه ماهه نخست امسال 
اظهار داشت: تعداد متوفيان سه ماهه نخست امسال ۱5 نفر ثبت و معادل ۱6 

درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كاهش داشته است. 
   آذربايجان شرقي: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان شرقي از تعليق چندين دفتر خدمات مسافرتي به جهت تخلفات 
عديده در زمينه تبليغ و ارائه خدمات فستيوال برگزار شده در كشور تركيه 
خبر داد.  مرتضي با اشاره به دنبال برگزاري فستيوال تركيه و شركت جمعي از 
هموطنان در اين برنامه، كيفيت پايين خدمات ارائه شده در اين تور مشكالت 
عديده اي را موجب شد، افزود:مسافران محترمي كه در اين خصوص شكايت 
دارند، مي توانند به آدرس ميدان ساعت، پش��ت عمارت شهرداري، كوي 

مقصوديه، خانه حيدرزاده، معاونت گردشگري استان مراجعه كنند. 
   خراسان رضوي: استاندار خراسان رضوي براشاره به لزوم مشاركت همه 
دستگاه ها براي پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي گفت: بهزيستي به 
تنهايي نمي تواند متولي خدمت رساني به معلوليت هاي اجتماعي و جسمي 
باشد و ديگر دس��تگاه ها هم بايد در اين زمينه به وظايف خود عمل كنند.  
عليرضا رزم حسيني افزود: آثار افزايش نرخ بيكاري، كاهش رفاه اجتماعي و 
عدم ارائه آموزش هاي درست در دوران كودكي و نوجواني، در حوزه بهزيستي 
نمود پيدا مي كند. طبيعي است زماني كه زوجين قبل از ازدواج آموزش هاي 

الزم را فرا نگرفته باشند، آمار طالق افزايش مي يابد. 
   خوزستان: در بازديد مديران وزارت راه و شهرسازي از بافت ناكارآمد در 
محله منبع آب اهواز، لزوم جابه جايي ۸۱۱ واحد ساكن در اين منطقه با توجه به 
روي گسل و پرخطر بودن منطقه، در دستور كار قرار گرفت.   به گفته رضا رضايي 
مديركل راه و شهرسازي خوزستان، 4۰۰۰ واحد مسكوني در بافت فرسوده 
محله منبع آب قرار دارد كه ۸۱۱ واحد از اين تعداد در معرض خطر جدي قرار 
دارد و بايد جابه جا شود.  وي با اشاره به انجام اقداماتي در اين رابطه افزود: در 
قالب بازآفريني شهري مقرر شده تا ۲5 هكتار براي جابه جايي واحد هاي فوق 

در اختيار ساكنان مناطق پرخطر محله منبع آب اهواز قرار بگيرد. 

88498441سرويس  شهرستان

تكميل  هزار واحد مسكن روستايي 
مددجويان بوشهر تا بهمن ماه  

مديركل كميته امداد امام خميني)ره(      بوشهر 
اس�تان بوش�هر از تكميل و واگذاري 
هزار واحد مسكن روستايي براي مددجويان كميته امداد استان تا 

بهمن ماه امسال خبر داد. 
احمد لطفي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان بوشهر با اشاره به 
تكميل يكهزار واحد مسكن روستايي مددجويان بوشهر گفت: براي اجراي 
اين طرح ها در مجموع 5۰ ميليارد تومان از محل منابع خارج از بودجه اين 

نهاد و كمك هاي مردمي هزينه شده است.  
وي از توانمندي خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد خبر داد و اظهار 
داشت: امسال تاكنون 45۰ ميليارد تومان در اين زمينه تخصيص يافته 
اس��ت.  لطفي اين اعتبارات را ش��امل منابع دولتي، امدادي و تسهيالت 
قرض الحسنه و كم بهره بانكي دانس��ت و افزود: اين هزينه ها در مجموع 
براي حدود 4۰۰ هزار خانواده تحت حمايت به اشكال بالعوض و معوض 
هزينه خواهد شد.  وي تصريح كرد: نيمي از اين هزينه ها به شكل معوض 
و در راستاي ايجاد زمينه هاي كار و كسب خانواده ها )اشتغال( و همچنين 
كارگش��ايي پرداخت مي ش��ود.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
استان بوشهر افزود: نيمي ديگر از اين اعتبارات نيز در بخش هاي معيشتي، 
فرهنگي، بهداشت و درمان و سالمت، مسكن، كمك به امر ازدواج جوانان، 
بيمه هاي اجتماعي زنان سرپرس��ت خان��وار، كمك به ايت��ام، تحصيل 

دانش آموزان و كمك هزينه شهريه دانشجويان تخصيص مي يابد.

 پيشرفت ۹۲ درصدي اسكله رورو ريلي 
در بندر اميرآباد  

    مازندران مديربن�در و دريان�وردي اميرآباد از 
پيشرفت ۹۲ درصدي ساخت اسكله 

رورو ريلي در اين بندر تا پايان امسال خبر داد. 
س��ياوش رضواني مدير بندر و دريانوردي اميرآباد درباره روند س��اخت 
اسكله رورو با اظهار اينكه اين اسكله براي ايران و كشورهاي حاشيه درياي 
خزر جاذبه دارد، گفت: ۹۲ درصد ساخت اين اسكله پايان يافت و اراضي 
پشتيباني، ريل هاي روسي، باسكول واگن ها و غيره آماده است. وي تنها 
ايراد اسكله را پل موجود در مسير اسكله بيان كرد و افزود: حدود يك ماه 
قبل مناقصه براي اصالح پل برگزار ش��د و پيمانكار در حال جمع آوري 
ضمانت نامه هاست و اين طرح با ۸۰ ميليارد تومان اعتبار در دست انجام 
است.  رضواني به موضوع گردشگري در بندر اش��اره كرد و بيان داشت: 
يكي از زون ها، گردشگري است و ۲5 هكتار از اراضي بندر به اين مسئله 
اختصاص يافته اس��ت.  مدير بندر و دريانوردي اميرآب��اد با اظهار اينكه 
متقاضي زيادي براي س��رمايه گذاري در حوزه گردشگري داريم تصريح 
كرد: با چند ش��ركت در بندر جلس��اتي برگزار و مقرر ش��د از بين آنان 
شركت هايي كه داراي اهليت و تجربه هستند را انتخاب كنيم.  وي با تأكيد 
بر افزايش كاالهاي صادراتي در بندر اميرآباد افزود: دهه ۸۰ حدود ۸ هزار 
تن آهن آالت وارد بندر مي شد و اكنون به كمتر از پنج درصد رسيده است و 

بيشتر در پي آن هستيم تا صادرات و ترانزيت را در بندر افزايش دهيم.

 آغاز مبارزه با آفت زيتون 
در ۳۵۰۰ هكتار از باغات قزوين   

مبارزه با آفت مگس زيتون در سطح      قزوين
3هزار و ۵00 هكتار از باغات شهرستان 

قزوين آغاز شده است. 
يوسف درخشان مدير حفظ نباتات س��ازمان جهاد كشاورزي قزوين با 
اش��اره به آغاز مبارزه با آفت زيتون در سطح ۳5۰۰ هكتار از باغات اين 
اس��تان گفت: مگس زيتون آفت مهم باغات زيتون است كه در صورت 
عدم كنترل تا ۸۰ درصد به محصول خسارت وارد مي كند.  وي افزود: 
سال گذشته مبارزه با آفت مگس در سطح ۲ هزار هكتار انجام و با اقدامات 
صورت گرفته خسارت به زير پنج درصد رسيد.  به گفته وي، امسال با 
توجه به بارندگي هاي مناسب بهاره و رش��د علف هاي هرز در باغات و 
كاهش نسبي دما؛ شرايط براي افزايش تراكم و طغياني شدن آفت مهيا 
مي باشد.  مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين اظهار 
داشت: از اوايل فروردين ماه سال جاري هشت ايستگاه پيش آگاهي براي 
رديابي و پايش آفت در روس��تاهاي بخش طارم سفلي و ايجاد هشت 
كارشناس به طور مستمر آمار ش��كار تله ها را ثبت مي كنند.  درخشان 
با بيان اينكه آمار شكار تله هاي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش ۳۰ درصدي را نشان مي دهد، تصريح كرد: چهارجلسه هماهنگي 
و يك همايش با حضور دهياري ها و شوراهاي اسالمي روستاها و باغداران 
تشكيل شده و در هشت روستا كه تراكم آفت از ۱۲ تيرماه در حد نرم بوده 
مبارزه از ۱۸ تير ماه در اين روستاها شروع و تاكنون 4۰5 هكتار مبارزه 

به روش بيت اسپري و كارت زرد انجام شده است. 

راه اندازي خط جديد واحد توليد واكسن 
تب برفكي در مهاباد    

بع�د از چهار س�ال وقفه خ�ط جديد      آذربايجان غربي
بزرگ تري�ن واح�د تولي�د واكس�ن 
تب برفكي در خاورميانه و س�ومين كارخانه جهان در نوع خود در 

شهرستان مهاباد راه اندازي شد. 
عليرضا رفيعي پور رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اعالم اينكه پس از 
گذشت چهار سال، خط جديد واحد توليد واكسن تب برفكي در مهاباد 
راه اندازي شد، گفت: بيماري تب برفكي از جمله بيماري هايي است كه 
سال هاي گذشته بخش دامپزشكي كشور را با مشكل و خسارت زيادي 
مواجه مي كرد اما با برنامه ريزي اصولي و انجام واكسيناسيون منظم اين 
بيماري هم اكنون كنترل شده است.  وي ادامه داد: تأمين بهداشت دام و 
كنترل بيماري هاي دامي در كشور از اهميت فراواني برخوردار است و در 
اين ميان بيماري تب برفكي به علت آنكه از مهم ترين بيماري هاي دامي 
به شمار مي رود، نياز به توجه و برنامه ريزي بيشتري دارد، در سال هاي 
اخير نيز راه اندازي اين واحد توليدي نقش مهمي در تأمين نياز واكسن 
كشور مي تواند داشته است.  رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره 
به اينكه در زمان حاضر واكسن دام و طيور به ميزان كافي براي مقابله 
با بيماري هاي مختلف در كشور ذخيره س��ازي شده است خاطرنشان 
كرد: با تأمين به موقع انواع واكس��ن هاي تب برفكي كانون هاي تهديد 
اين بيماري در كشور نسبت به سال قبل ۳۰ درصد كاهش يافته است.  
رفيعي پور با بيان اينكه امس��ال كانون هاي تهديد اين بيماري به يك 
سوم كاهش يافته است خاطرنشان كرد: امسال بيش از ۹۸ درصد انواع 
بيماري هاي دام و طيور از جمله آنفلوانزاي پرندگان و تب برفكي كنترل 
شده به طوري كه در سال جاري هيچ گزارشي مبني بر وجود آنفلوانزاي 

پرندگان در كشور ثبت نشده است. 

 ايجاد پاركينگ 1۰ هزار متري 
در مرز مهران

    ايالم به گفته معاون عمراني استاندار ايالم 
به منظور تسهيل در رفت و آمد زائران 
اربعين، پاركينگ 10 ه�زار متري در مرز مهران ايجاد  می ش�ود.

احمد كرمي معاون اس��تاندار ايالم در ديدار با »عادل زرگاني« معاون اول 
استاندار واسط عراق و فرماندار بدره عراق با اعالم ايجاد پاركينگ ۱۰ هزار 
متري در مرز مهران گفت: زيرس��اخت هاي اربعين شامل احداث محوطه 
ترمينال اتوب��وس در پايانه م��رزي زرباطيه عراق، احداث س��رويس هاي 
بهداشتي در پايانه طرف عراقي به همت موكب رهپويان واليت در حال ايجاد 
است.  وي افزود: برنامه ما اين است كه زيرساخت هايي را كه مي توان تا اربعين 
اجرايي كرد براي رفاه حال زوار با هماهنگي طرف عراقي در پايانه زرباطيه 
انجام دهيم.  معاون استاندار ايالم خاطرنشان كرد: براي تسريع در اجراي 
اين پروژه ظرف مدت سه روز مجوز هاي الزم براي استقرار ماشين آالت مورد 
نياز صادر شود و ظرف يك هفته نيز اين ماشين آالت در پايانه مستقر شوند و 

تا يك ماه قبل از ايام اربعين عمليات اجرايي آن به پايان برسد.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 افزايش 6۰ درصدي آتش سوزي ها 
در جنگل هاي چهارمحال و بختياري

انگار سوختن جنگل ها آن قدر براي مسئوالن عادي شده كه رسانه ها 
هم از پرداختن ب�ه اين موض�وع و بي توجهي متوليان امر خس�ته 
شده اند. اما حقيقت امر اين است كه در كنار جنگل خواري ها، حاال 
جنگل سوزي ها به شدت افزايش يافته و اگر چاره اي براي اين مسئله 
انديشيده نشود، ش�رايط تعدادي از اس�تان ها بهم خورده و حال و 
روز خوبي برايش�ان باقي نمي ماند. درست مثل مراتع و جنگل هاي 
چهارمحال و بختياري كه امسال 60 درصد بيش از سال گذشته دچار 
حريق شده و در حال ثبت آمار وحش�تناكي در پرونده خود است. 

    
مهم نيست چه چيز يا چه كسي عامل وقوع حريق ها مي شود. مهم اين 
است كه در هر آتش سوزي بخش��ي از جنگل هاي استان ها كه سال ها 
زمان برده تا ب��ه وضعيت برس��ند در چند دقيقه به خاكس��تر تبديل 
مي شوند.  وقوع حريق در مراتع و جنگل هاي چهارمحال و بختياري در 
سال جاري بيش از 6۰ درصد افزايش داشته و اين در حالي است كه اكثر 

آتش سوزي ها در پي بي احتياطي گردشگران رخ مي دهد. 
   خاكستر شدن 43 هكتار در يك ماه

در جنوب غرب اي��ران و آب و هوايي دل انگيز اس��تاني ق��رار دارد كه به 
سرسبزي و درختان مثمرش شهره است. چهارمحال و بختياري كه بخش 
قابل توجهي از مراتع و جنگل هاي بلوط زاگرس در آن قرار دارد. عرصه هاي 
ملي استان چهارمحال و بختياري يك ميليون و 4۰۰ هزار هكتار است كه 
از مجموع كل عرصه هاي ملي اين اس��تان ۳۰۷ هزار هكتار جنگل و يك 
ميليون و ۹۳ هزار هكتار مرتع است.  حاال چند سالي است با فرا رسيدن 
فصل گرما، مهمانان ناخوانده اي سفره اش را در دل جنگل هاي چهارمحال 

و بختياري پهن مي كند و تا دل آن را نسوزاند، بار سفر نمي بندد. 
 خطر آتش سوزي در جنگل هاي چهارمحال و بختياري هر ساله در فصل 
تابستان با خشك ش��دن علف ها و گياهان زير اش��كوب جنگل ها افزايش 
مي يابد كه متأسفانه بسياري از درختان با ارزش منطقه در پي  آتش سوزي 
از بين مي روند.  براساس گزارش هاي موجود، وقوع آتش سوزي در مراتع و 
جنگل هاي استان در سال جاري حدود 6۰ درصد افزايش داشته كه عامل 
بسياري از اين آتش سوزي ها بي احتياطي گردشگران عنوان شده است.  چند 
روز پيش بود كه فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال 
و بختياري با تأييد اين موضوع كه آتش سوزي در مراتع و جنگل هاي نزديك 
به 6۰ درصد افزايش داشته، گفته بود: »4۳ هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي 
چهارمحال و بختياري در سال جاري دچار حريق شده كه بيشترين تعداد 
حريق طي يك ماه گذشته گزارش شده اس��ت.« علي رضا بيگي ادامه داد: 
»وسعت حريق در بخش مراتع و جنگل هاي چهارمحال و بختياري نسبت به 
سال گذشته پنج برابر افزايش داشته است و در اين ميان عامل بسياري از اين 

آتش سوزي ها، انساني گزارش شده است.«
۳۰۷ هزار هكتار از جنگل هاي زاگرس در چهارمحال و بختياري واقع شده 
اس��ت، كه در شهرس��تان هاي لردگان، اردل، كوهرنگ و كيار قرار دارند و 
بيش��ترين گونه هاي جنگلي نيز بلوط و بنه است.  به همين خاطر بسياري 
از مسافران كه ترجيح مي دهند چند ساعتي در اين جنگل هاي زيبا اطراق 
كرده و از فضاي آن لذت ببرند با بي احتياطي در روش��ن كردن آتش در اين 
اماكن و حتي مراتع، آتش سوزي هاي گس��ترده اي را به وجود مي آورند كه 
حاصل آن خاكستر شدن چندين هكتار جنگل است.  مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري استان چهارمحال و بختياري معتقد است وزش باد و خشك 
شدن گياهان زير اش��كوب درختان خطر افزايش وقوع حريق را در مناطق 
جنگلي افزايش داده است.  اما نكته قابل تأمل اينكه وقتي آتش سوزي هاي 
طبيعي در دل جنگل ها اتفاق مي افتد، اطفاي حريق در اين مناطق به علت 
صعب العبور بودن بسيار سخت است.  به هر حال حريق مهم ترين خطر براي 
نابودي جنگل ها به شمار مي رود كه بايد تالش شود با فرهنگ سازي مناسب و 
آموزش هاي الزم زمينه براي وقوع آن در تمام جنگل هاي كشور كاهش يابد.

محمدرضا هاديلو

تعمير رايگان 1۵۰۰ وسيله خانگي مردم سيل زده گلستان  
از ابتداي امسال تاكنون 10 هزار و 600 نفر در استان از آموزش هاي      گلستان

مهارتي برخوردار شدند. 
سيدعليرضا حسيني طلب، مديركل فني و حرفه اي گلستان،  با بيان اينكه از ابتداي امسال تاكنون ۱۰ هزار و 
6۰۰ نفر در استان از آموزش هاي مهارتي برخوردار شدند از اعزام اكيپ هاي مهارت به مناطق سيل زده براي 
نخستين بار در استان گلستان خبر داد و گفت: پس از فروكش كردن سيالب اكيپ هاي مهارت از پنج فروردين 
تا ۲۹ ارديبهشت در مناطق سيل زده آق قال، گميشان و بخش هايي از گنبدكاووس مستقر شدند و در اين مدت 

توانستند يك هزار و 5۸۲ وسيله و لوازم خانگي را كه دچار خسارت شده بود، به صورت رايگان تعمير شدند.

اجراي ۲۰ طرح آبخيزداري از محل صندوق توسعه ملي در البرز       
۲0 طرح در بخش هاي مختلف آبخيزداري از جمله كاهش خسارات     البرز
سيل و احياي پوشش گياهي مراتع با مشاركت مردم و جوامع محلي 

امسال در اين استان اجرا مي شود. 
حامد فرضي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز با بيان اينكه ۲۰ طرح در بخش هاي مختلف 
آبخيزداري با مشاركت مردم و جوامع محلي امسال در اين استان اجرا مي شود، افزود: سال گذشته ۲۰۰ 
ميليون دالر اعتبار صندوق توسعه ملي به بخش آبخيزداري كشور اختصاص يافت كه بين استان ها توزيع 
شد.  وي ادامه داد: ۳۰ درصد پروژه هاي آبخيزداري، مكانيكي و بيومكانيكي با مشاركت مردم انجام شد.


