
  اصفهان: مدير منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان گفت: ۲۳۰ هكتار بافت 
فرسوده در اين منطقه وجود دارد كه بايد براي نوسازي و به آفريني آنها 
اقدام شود.  حميد با بيان اينكه مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي 
در حوزه اقتصاد شهري براي ما مهم است، ابراز داشت: شهرداري توان و 
توجيه فني اقتصادي براي بسياري از فعاليت ها را ندارد و بايد با مشاركت 
بخش خصوصي ارائه خدمات داش��ته باش��يم و بر اين اس��اس جذب 
سرمايه گذار و همكاري با بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي مختلف 

در اولويت فعاليت هاي منطقه ۱۰ قرار دارد. 
  گلس�تان: مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان گلس��تان گفت: در 
استان گلستان حدود ۳۵۰۰ كيلومتر راه روستايي داريم كه ۷۸ درصد 
روستاهاي استان از راه آسفالته برخوردار شدند.   حسين محبوبي افزود: 
ميزان روستاهاي برخوردار از آسفالت در اس��تان ۷۸ درصد است و در 

برخي از روستاهاي سطح استان ۱۰۰ درصد را هم داريم. 
   اردبيل: مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان اردبيل گفت: در 
راستاي توانمندسازي و خودكفايي خانواده هاي مددجويان ۴ هزار طرح 
خودكفايي در استان اردبيل اجرا مي شود.  حسين دشتي افزود: تعامل با 
بسيج سازندگي سپاه اردبيل در راستاي ايجاد مشاغل پايدار و آموزش هاي 
شغل محور مبناي كار قرار گرفته است كه اين موضوع به عنوان اولويت 
اساسي مطرح است و مي تواند پاسخگوي مشكالت و موانع موجود باشد. 

  فارس: مديرعامل شركت آبفا استان فارس گفت: چهار شهر استان 
كه تنش آبي داشتند به حالت عادي آبرس��اني بازگشتند.  محمدعلي 
قلندري با اشاره به اقدامات شركت آبفاي فارس در راستاي مديريت آب 
در شهرهاي استان افزود: چهار شهر كوار، كوهنجان، داراب و فيروزآباد 
در استان فارس در شرايط تنش آبي بودند كه پس از مهندسي مجدد 
منابع آب، كاهش هدر رفت آب در شبكه هاي توزيع، استفاده از چاه هاي 
استيجاري و چاه هاي س��اير ارگان ها توانس��تيم مصارف آب شرب را 
مديريت كرده كه اين مهم منتج به كاهش تنش آب در اين شهرها شد. 
  آذربايجان غربي: سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربايجان غربي از تشكيل كنسرسيوم فرش دستبافت در اين استان با 
هدف تسهيل صادرات و نيز بازاريابي براي فروش فرش دستبافت استان 
در بازارهاي داخلي و خارجي خبر داد.  محم��د دهقان افزود: با اجراي 
اين طرح امكان حضور بافندگان فرش دستبافت استان در نمايشگاه ها 
و بازارهاي خارج از كشور و نيز حضور فعاالن اين بخش در هيئت هاي 
تجاري و همچنين تأسيس دفاتر تجاري بازاريابي و فروش فرش دستباف 

در خارج از كشور مهيا خواهد شد. 
  يزد: معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در بازديد از جاده در 
دست ساخت ندوشن � ورزنه با بيان اينكه پيشرفت اين پروژه به كندي 
انجام شده است، گفت: موانع و مشكالتي كه در مسير احداث اين پروژه 
قرار دارد، شناسايي شده و در صدد رفع آن هستيم و اميدواريم سرعت 
احداث اين مسير افزايش يابد.  محسن صادقيان با بيان اينكه اين محور، 
ارتباط استان يزد را به استان اصفهان فراهم مي كند، افزود: به طور قطع 
احداث اين جاده مي تواند به تقويت صنعت گردش��گري استان و رونق 

اقتصادي منطقه ندوشن و ورزنه كمك كند. 
  همدان: نماينده مردم همدان در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
عمليات اجرايي هگمتان بازار همدان با يك هزار واحد تجاري و ۶ هزار 
ميلياردريال اعتبار آغاز شده كه تسهيل تبادالت تجاري هشت استان 
كشور را رقم مي زند.  حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به ايجاد منطقه 
ويژه اقتصادي جهان آباد افزود: اين پروژه عظيم اقتصادي منطقه را در 
ابعاد توليدي و صنعتي متحول مي كند كه براي رفع موانع اجرايي آن 
پيگيري ها و نشست ها و مكاتبات مستمري با وزراي دولت از جمله وزير 
نيرو براي حل مشكل آبرساني صنعتي و وزير صنعت براي برنامه هاي 

مرتبط با اين وزارتخانه صورت گرفت.

ط�رح منطق�ه نمون�ه گردش�گري بن�د دره 
بيرجن�د س�ال 84 و در دور اول س�فرهاي 
رئيس جمهور وقت به تصويب رسيد تا شايد 
اجراي آن باعث توس�عه، رون�ق اقتصادي و 
افزايش اش�تغال بخش گردش�گري ش�ود و 
راهي براي جذب گردش�گر داخلي و خارجي 
به استان باش�د. اما حاال با گذش�ت 14 سال 
از تصوي�ب آن، نه تنه�ا خب�ري از عملياتي 
شدنش نيس�ت بلكه هر روز در ايستگاه هاي 
مختلف فرآيندهاي اداري، گرفتن استعالم، 
مجوزها و تصميم گيري هاي مسئوالن متوقف 
مي ش�ود و هنوز نمي توان زمان دقيقي براي 
ب�ه س�رانجام رس�يدن آن پيش بين�ي كرد. 

    
طرح منطقه نمونه گردش��گري بند دره بيرجند 
سال ۸9 مجوز زيست محيطي دريافت كرد تا بعد 
از گذشت پنج سال از تصويب، عمليات اجرايي 
آن آغاز شود اما باز هم در فراز و نشيب هاي اجرا 
قرار گرفت. اين طرح س��ال 9۱ ه��م به تصويب 
كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي استان رسيد 

و براس��اس اين مصوبه ضم��ن باقي ماندن ۱۴۴ 
هكتار با كاربري گردشگري در اين منطقه قرار 
ش��د س��رمايه گذار طرح هايش را در ۱۸ هكتار 
از زمين هاي تحت مالكيت خ��ود اجرا كند. هم 
اكنون چهار س��ال از زمان تصويب اين طرح در 
ش��وراي برنامه ريزي اس��تان مي گ��ذرد و هنوز 
منتظر تصوي��ب در ش��وراي عال��ي معماري و 
شهرسازي كشور است. با گذشت اين همه سال 
و به اذعان علي جعفري س��رمايه گذار اين طرح 
به رغم سرمايه گذاري ساالنه ۲۰۰ميليون تومان 
هنوز شاهد اجراي كامل طرح نيستيم و از طرفي 
منطقه بنددره در حال خالي از سكنه شدن است. 
آن طوركه س��رمايه گذار اين منطق��ه مي گويد: 
»هفته گذشته جلسه اي در تهران توسط كميته 
فني ش��وراي عالي معماري و شهر سازي برگزار 
شد تا تصميم نهايي براي تصويب به شوراي عالي 
معماري و شهر س��ازي منتقل ش��ود اما تصميم 
مناس��بي با توجه به تصميمات ناقص مسئوالن 
استاني گرفته نشد و فقط اجازه اجراي پروژه در 
قطعات پراكنده اي كه جزو مس��تثنيات شركت 

پويش است داده شد.« علي جعفري بيان مي كند: 
»به موج��ب آيين نام��ه اجرايي مناط��ق نمونه 
گردشگري و قرارداد بين سرمايه گذار و سازمان 
ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كشور 
انجام هر گونه عمليات اجرايي تا قبل از تصويب 

طرح جامع و تفضيلي ممنوع است.« 
  14 س�ال تأخي�ر ب�راي ي�ك پ�روژه 

گردشگري
بنابر اين يكي از داليلي كه تاكنون نتوانسته ايم 
وارد فاز اجراي طرح ش��ويم من��ع قانوني بوده 
اس��ت اما با اين وجود به گفته اين سرمايه گذار 
براي اجراي چند پ��روژه به ص��ورت قانوني در 
محدوده اي كه تحت اختيارش بوده اقدام كرده 
كه اين موض��وع جامعيت ط��رح را از بين برده 
اس��ت. جعفري با گاليه از ورود شهرداري براي 
در اختيار گرفتن اين طرح بعد از ۱۴ سال بيان 
مي كند: »همزمان با اينكه طرح در مرحله نهايي 
تصويب قرار گرفته شهرداري صحبت هاي طمع 
ورزانه اي مطرح كرده اس��ت كه قانوني نيس��ت 
و اجراي طرح به بخش خصوصي س��پرده شده 

است. « وي اضافه مي كند: »چنانچه شهرداري 
مي خواس��ت به اجراي طرح كمكي كند چرا با 
آنكه چهار سال اس��ت از طرف اداره كل ميراث 
فرهنگي صنايع دستي و گردشگري به اين نهاد 
معرفي شده ايم هنوز براي اجراي پروژه و صدور 
پروانه س��اختماني موافقت نمي كند.« جعفري 
ادامه مي ده��د: »از آنجا كه براس��اس مصوبات 
هيئت دولت دستگاه هاي اجرايي با درون سپاري 
بايد اجراي برخي مصوبات را به بخش خصوصي 
بسپارند ورود برخي از مسئوالن به اين موضوع 

طرح جامع را خدشه دار كرده است.« 
  بند دره در انتظار مجوز مسئوالن 

»مردم چش��م انتظار اجراي اين طرح هس��تند 
اما مس��ئوالن مقصرند و س��رمايه گذار س��االنه 
متض��رر مي ش��ود چنانچه همراهي مس��ئوالن 
بود شايد اتالف وقت نمي ش��د و حداقل بخشي 
از طرح جامع تاكنون اجرا ش��ده ب��ود به عالوه 
ما آمادگي هم��كاري با مس��ئوالن عالقمند در 
حوزه گردش��گري را براي اجراي پروژه بند دره 
داريم.« اين ه��ا را جعفري س��رمايه گذار طرح 
مي گويد و معاون گردش��گري اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري خراسان 
جنوبي در تأيي��د آن بيان مي كن��د: »فقط يك 
طرح در مصوب��ات دولت آمده اس��ت كه هنوز 
مكانش مشخص نيست و اجرايي نشده است.« 
مرتضي عربي مي افزايد: بيش��تر اعتبارات براي 
ايجاد زير س��اخت ها در مناطق گردش��گري از 
طرف دول��ت اعتباري دولت پرداخت مي ش��ود 
و تاكن��ون از ۴ ميليارد توم��ان اعتبار تخصيص 
داده شده فقط نيمي از آن پرداخت شده است.« 
وي تأكيد مي كند: »هنوز هم براي اجراي كامل 
طرح نمونه گردشگري بند دره در انتظار مصوبه 
شوراي عالي معماري و شهر سازي كشور هستيم 
و پس از دريافت اين مصوبه سرمايه گذار موظف 
است با ارائه نقشه به شهر داري و دريافت پروانه 
س��اختماني براي اجراي طرح اقدام كند.« اين 
مقام مسئول معتقد است گره اجرا نشدن طرح 
نمونه گردشگري بند دره به دست مصوبه شوراي 
عالي معماري و شهر س��ازي باز مي شود. عربي 
تأمين تمام زيرساخت ها توسط سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را از اقدامات 
انجام ش��ده بي��ان مي كند و مي گوي��د: »مجوز 
تغيير كاربري بخشي از اراضي و مجوز كارگروه 
گردشگري و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 

براي اين طرح دريافت شده است.«

كاه�ش ش�ديد   

محمدرضا سوري
   گزارش 2

گونه هاي ارزشمند 
خاوياري در درياي 
خزر موجب ش�د ت�ا از يك دهه قبل س�ازمان 
شيالت، پرورش مصنوعي اينگونه از ماهيان را 
در 116 مزرعه پرورش�ي 20 اس�تان كشور كه 
شرايط خوبي دارند، اجرايي كند.  در اين ميان، 
گلس�تان، گيالن، مازندران، اردبي�ل، زنجان،  
آذربايجان ش�رقي و غرب�ي، بوش�هر، مركزي، 
سيس�تان  خراسان ش�مالي،  هرم�زگان، 
وبلوچستان، سمنان، كردستان، قزوين، تهران، 
البرز و قم از جمله استان هايي بودند كه در اين 
راه گام برداشته و موفق شدند تا به اهداف مورد 
نظر شيالت برس�ند. حاال خبرها از آن حكايت 
دارد كه شرايط خوب و مناسب پرورش ماهيان 
خاوياري در البرز موجب شده تا اين استان اولين 
محموله خود را به وزن 300 كيلو به خارج از كشور 
صادر كند. موضوعي كه در صورت تأييد كيفيت، 
مي تواند اين منطقه را به يكي از استان هاي مهم 
صادركنن�ده خاوي�ار ب�ه اروپ�ا تبدي�ل كند. 

    
با وجود ارزش ب��االي ماهيان خاوي��اري كه در 
درياي خزر زيس��ت مي كنند، اما صيد بي رويه و 
آلوده شدن محيط زيست ش��ان سبب آن شده تا 
حيات آنها به ش��دت تهديد ش��ده موضوعي كه 
كارشناشان شيالت كش��ور را بر آن داشت كه با 
ايجاد حوضچه هاي پرورشي در ۲۰ استان كشور 
كه بهترين ش��رايط را براي تكثي��ر اين موجود 
ارزش��مند دارند، ضمن جلوگيري از انقراض آنها 
به ايجاد اشتغال و درآمدزايي در اين زمينه كمك 
كنند.  در اي��ن ميان البرز از جمله اس��تان هايي 
بود كه توانس��ت با كمك كارشناسان شيالت در 
اين رابطه گام خوبي را ب��ردارد به طوري كه اين 

موفقيت موجب شد تا اولين محموله خاويار آن به 
عنوان نمونه به خارج صادر شود. 

  پ�رورش و بارورس�ازي 400 قطعه  ماهي 
خاوياري در البرز 

ش��رايط خ��وب و مس��اعد اس��تان الب��رز برای 
آبزی پروری از جمله ويژگي هايي بود كه مسئوالن 
شيالت كشور را بر آن داش��ت تا اين منطقه را به 
عنوان يكي از مهم ترين پرورشگاه ها و بارورسازي 
ماهيان خاوي��اري انتخاب كنن��د.  رئيس جهاد 
كش��اورزي كرج با اش��اره به موفقيت آميز بودن 
اجراي اين طرح مي گويد: »اي��ن طرح به منظور 
تكثير و توليد انبوه ماهيان خاوياري در اس��تان 
البرز اجرا شده است.« وليعهدي با اشاره به تكثير 
و توليد بهترين نوع از ماهيان خاوياري مي افزايد: 
»ماهي هاي پرورش يافته اس��تخرهاي استان، از 
نوع فيل ماهي بوده ك��ه بهترين گونه ماهي هاي 

خاوياري بوده و خاويار تولي��دي آنها نيز بهترين 
كيفيت را دارد.«

وي ادامه مي دهد: »براي توس��عه م��زارع پرورش 
ماهي در استان البرز به صورت پايلوت اين ماهي ها 
را شش سال پيش در ماهي سراي شهرستان كرج 
پرورش داديم تا بتوانيم ضمن اس��تفاده از گوشت 
و خاويار آن ها، بچه ماهي هاي به دست آمده را نيز 
در مزارع ديگر اس��تان پرورش دهيم.« با توجه به 
اينكه اين ماهي ها از نوع ماهي هاي گرمابي هستند 
شهرستان اشتهارد بهترين منطقه براي پرورش اين 
نوع ماهي هاي خاوياري است.  سال گذشته بود كه 
كارشناسان پرورش ماهيان خاوياري در استان البرز 
اعالم كردند كه نخستين محموله خاويار ماهي هاي 
خاوياري استان البرز با وزن پيش بيني شده بالغ بر 
۳۰۰ كيلو وارد بازار مي شود.  سرانجام چند روز پيش 
بود كه اظهارات آنه��ا رنگ حقيقت به خود گرفت 

موضوعي كه موجب شد تا عليرضا جمالي معاون 
سالمت دامپزش��كي اس��تان البرز اعالم كند: »از 
ابتداي سال تاكنون ۲۶ كيلو خاويار به عنوان نمونه 
از البرز به خارج از كشور ارسال شده كه در صورت 

تأييد، صادرات عمده آن شروع مي شود.«
  116 مزرعه پ�رورش ماهيان خاوياري در 

20 استان
همان طور كه گفته ش��ده پس از درخطر انقراض 
قرار گرفت��ن ماهيان خاوي��اري در دري��اي خزر، 
كارشناسان براي كمك به حفظ اين گونه ارزشمند 
سرمايه گذاري خوبي را در رابطه با پرورش و تكثير 
در دستور كار خود قرار دادند، موضوعي كه سرانجام 
منجر به ايجاد ۱۱۶ مزرعه پرورش ماهيان خاوياري 
در ۲۰ استان كشور شد.  از آنجايي كه به دليل تنوع 
آب و هوايي كش��ور اكنون در ۲۰ استان شمالي، 
جنوبي، غربي و شرقي همانند بندرعباس، دزفول و 
حتي قم قابل تكثير و پرورش هستند و مشكلي در 
اين خصوص وجود نداشت، لذا اين مهم موجب شد 
تا استان هاي گلس��تان، گيالن، مازندران، اردبيل، 
زنجان، ، آذربايجان شرقي و غربي، بوشهر، مركزي، 
هرمزگان، خراسان شمالي، سيستان وبلوچستان، 
سمنان، كردستان، قزوين، تهران، البرز، خوزستان 
و قم نيز در اين رابطه وارد عمل ش��وند.  سرانجام 
موفقيت آميز بودن اين اقدام در استان هاي مختلف 
كشور سبب شد تا طبق آمارها در سال هاي 9۵ و 
9۶ به ترتيب نزديك ۲ و ۳ تُن خاويار پرورشي در 
كشور توليد ش��ود كه بخش عمده آن به بازارهاي 
صادراتي ارسال شد، همچنين براي سال 9۷ نيز ۵ 
تُن توليد خاويار پرورشي برآورده شد كه اين ميزان 
در پايان سال به حقيقت پيوست و اين موفقيت در 
حالي است كه پيش بيني ها نشان مي دهد، تا پايان 
برنامه ششم توسعه خاويار استحصالي ايران از محل 

پرورش ماهيان خاوياري به ۱۰ تُن خواهد رسيد. 

صادرات 300 كيلويي خاويار، البرزي ها را جهاني كرد
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 14 سال تعلل 
براي اجراي طرح گردشگري بند دره بيرجند

 معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي خراسان جنوبي:
 براي اجراي كامل طرح نمونه گردشگري بند دره سال هاست در انتظار مصوبه شوراي عالي معماري و شهر سازي كشور هستيم

88498441سرويس  شهرستان

 صدور ۶۳ هزار سند واحدهاي 
مسكوني روستايي در زنجان        

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي     زنجان
استان زنجان از صدور 63 هزار فقره 

سند واحد مسكوني روستايي در استان خبر داد. 
 سجاد صنعتي منفرد مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان 
گفت: بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان با همكاري اداره ثبت اسناد 
و امالك تاكنون توانسته با هدف ساماندهي نظام مالكيت منازل مسكوني 
روستايي از مجموع 9۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسكوني روستايي براي ۶۳ هزار 
و ۴۰ واحد، سند مالكيت صادر كند.   اين مسئول افزود: همچنين تاكنون 
براي ۶۵۳۸ واحد مسكوني در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر جمعيت نيز سند 
مالكيت صادر شده است.   وي ادامه داد: ميانگين صدور سند براي واحدهاي 
مسكوني روستايي در سطح استان به ميزان ۶۸/۰۲ درصد و در سطح كشور 
9۳/۶۰ درصد است كه مي توان گفت در اين زمينه استان زنجان باالتر از 
ميانگين كشوري قرار دارد.   صنعتي منفرد تصريح كرد: بنياد مسكن استان 
با رسميت بخشيدن به مالكيت ساكنان بافت روس��تاها، افزايش انگيزه 
جهت پايداري سكونت در روستا، گسترش كالبدي موزون و طراحي شده 
و بهره گيري مناسب تر روستاييان از خدمات جهت سرمايه گذاري و نهايتاً 
ايجاد امنيت قضايي با همكاري اداره ثبت اسناد و امالك اقدام به تهيه و 

اجراي طرح صدور سند اماكن روستايي كرده است.  

 آغاز به كار سامانه شفاف سازي 
در شهرداري بندر بوشهر         

شهردار بوش�هر از آغاز به كار سامانه     بوشهر
شفاف سازي در راستاي فعاليت هاي 
مالي و دسترس�ي ش�هروندان به اطالعات مربوط به قراردادهاي 

شهرداري بوشهر خبرداد. 
دكتر سيد نورالدين اميري با اشاره به آغاز به كار سامانه شفاف سازي در 
شهرداري بندر بوشهر گفت: در مرحله اول سامانه شفافيت شهرداري 
بوشهر با انتشار جزئيات و اطالعات قراردادهاي س��ال 9۷ و 9۸، تمام 
پيمان ها در سايت اطالع رس��اني شهرداري بوش��هر قابل دسترسي و 
مشاهده است.  وي افزود: با وجود برخي مقاومت ها، اين اقدام در راستاي 
شفاف س��ازي فعاليت هاي مالي شهرداري و دسترس��ي شهروندان به 
اطالعات مربوط به قراردادهاي شهرداري شامل نام پروژه، نام پيمانكار، 
محل تأمين اعتبار، ميزان اعتبار، تاريخ انعقاد، شماره قرارداد مربوط به 
سال هاي 9۷ و 9۸ صورت گرفته و به تدريج با گزارش پيشرفت پروژه ها، 
بسته هاي س��رمايه گذاري، گزارش تفريغ بودجه ش��هرداري تكميل 
مي شود.  شهردار بوشهر با اشاره به تصويب بودجه ۲۲۰ ميليارد توماني 
اين شهرداري در س��ال جاري گفت: ماهيانه ۱۰ ميليارد تومان حقوق 
توسط شهرداري پرداخت مي ش��ود كه اين رقم در طول سال به ۱۲۰ 
ميليارد تومان مي رس��د. بخش��ي از اين اعتبار هم بايد صرف پرداخت 
پروژه ها، مطالبات س��ال هاي قب��ل و هزينه هاي جاري ش��ود. در اين 
شرايط مسئوليت تيم داري در ليگ برتر هم به دوش شهرداري افتاده 
است.  اميري خاطر نشان كرد: همچنين خريد اقالم مورد نياز شهرداري 
در قالب س��امانه كشوري »ستاد« انجام مي ش��ود تا هم صرفه و صالح 

شهرداري رعايت شود و هم شائبه اي درباره خريدها از بازار رخ ندهد.

 گياهان دارويي 
درماني بر درد بيكاري ايالم 

ايالم؛ استاني كه آن را با محروميت هايش مي شناسند اما جالب است 
بدانيم كه در بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار جنگل و مرتع آن 
تاكنون يك هزار گونه گياهي شناخته شده كه طبق آخرين بررسي هاي 
انجام شده ۳۳۰ گونه از گياهان موجود در استان خواص دارويي دارند. 
پس از حاال بايد ايالم را بهشت گياهان دارويي دانست كه با كمي توجه و 
سرمايه گذاري بر روي آن مي تواند تمام مشكالتش را به راحتي حل كند. 

    
۸۷ درصد مساحت ايالم را عرصه هاي منابع طبيعي تشكيل مي دهد كه اين 
عرصه ها به دليل قرار گرفتن در دامنه رشته كوه هاي زاگرس و شرايط آب 
و هوايي مناسب، از جنگل، مرتع و پوشش گياهي قابل توجهي برخوردارند 
به همين دليل ايالم يكي  از مهم ترين رويشگاه هاي انواع مختلف گياهان 
وحشي در كشور به شمار مي رود. برخورداري از اين ويژگي ممتاز است 
كه ايالم را تبديل به عروس زاگرس كرده است. نا گفته نماند كه در فصل 
بهار برداشت اين گونه هاي گياهي خوراكي منبع اشتغال بسياري از مردم 
است.  اين افراد با جمع آوري و برداشت گياهان خوراكي از جمله كنگر، 
قارچ، تره كوهي، پنيرك، پاغازه، پيچگ و توليه اقدام به فروش اين گياهان 

در شهرهاي استان از جمله ايالم مي كنند. 
   صنايع تبديلي، نياز اول كشاورزان

چندي پيش بود كه رئيس جهاد دانش��گاهي ايالم ب��ا بيان اينكه جهاد 
دانش��گاهي تاكنون ۵۰ مورد تحقيقات علمي ب��ر روي گياهان دارويي 
استان ايالم انجام داده است، گفت: »طرح هاي تحقيقاتي، پژوهشي در 
جهاد دانشگاهي ايالم همچنان براي توسعه اين بخش انجام مي شود.« 
سيدغالمرضا حسيني با اش��اره به اينكه توليد دارو از گياهان دارويي در 
استان ايالم از اولويت هاي جهاد دانشگاهي است، ادامه داد: »طرح هايي نيز 
با هدف اهلي سازي گياهان دارويي و براي جلوگيري از انقراض گونه هاي 
گياهي در دست اجراست. اهلي س��ازي اين گونه گياهان عالوه بر رونق 
اقتصادي و اشتغال در بحث تغيير الگوي كاشت و درمان برخي بيماري ها 
مؤثر واقع شده است.« وي تصريح كرد: »ايالم با پوشش باالي گياهي و 
جنگل هاي انبوه و مراتع زياد، به عنوان عروس زاگرس پتانس��يل بااليي 

جهت توسعه و قطب صنعت دارويي و درماني در كشور را دارد.«
سال 9۲ خبري در مورد راه اندازي صنايع تبديلي براي گياهان دارويي 
منتشر شد كه منوط به افزايش سطح كشت گياهان دارويي در استان 
ايالم بود. قرار بود كه سطح زير كشت به يكصد هكتار برسد كه در سال 
9۵ به ۲۳ هكتار رس��يد و مجتمع فرآوري گياهان دارويي با همكاري 
جهاد كشاورزي در شهرك صنعتي ايالم در زميني به مساحت ۲ هكتار 
راه اندازي ش��ود. پس از آن صحبت از دهلران در ميان بود و بعد كلنگ 
مجتمع فرآوري گياهان دارويي در دره شهر به زمين زده شد و برايش 
۱۰۰ ميليارد ريال تسهيالت از محل صندوق مهر اميد و صندوق توسعه 
روستايي نهاد رياست جمهوري در نظر گرفته شد؛ طرحي كه قرار است 
به  صورت تعاوني با ۷۳۲ سهام دار در س��طح ۱۵ روستاي دره شهر كار 
فرآوري و خريد تضميني محصوالت دارويي اين شهرستان را بر عهده 
داشته باشد.  حاال استاندار ايالم معتقد است جهاد دانشگاهي مي تواند 
با اجراي پروژه هايي به گس��ترش و حمايت از توليد گياهان دارويي در 
اين استان بپردازد.  سليماني دشتكي به ارائه ايده هايي هم پرداخته و 
مي گويد: »جهاد دانش��گاهي مي تواند در هر شهرستان ۱۰ هكتار را از 
منابع ملي پس از واگذاري آبخيزداري كند و در دل زمين هاي شيب دار 
يك حالت وي )V( شكل جهت مهار آب هاي سطحي ايجاد نمايد و اين 
باعث حفظ آب مي شود و از آن مي توان به طرز مطلوب تري بهره برداري 
كرد. مي شود با ايجاد مزارع گياهان دارويي و ديگر كشت هاي با ارزش 
افزوده باال در هر شهرستان نسبت به الگوس��ازي و گسترش اين گونه 
فعاليت ها در اس��تان اقدام كرد.« وي با اعالم حمايت از كشت گياهان 
دارويي در ۳۵ هكتار از اراضي دهلران، باز هم به ايجاد مجتمع فرآوري 
گياهان دارويي اش��اره و تصريح مي كند: »مي ت��وان از طرفي با ايجاد 
كارخانه  زمينه اشتغالزايي بيشتر با فرآوري گياهان دارويي را فراهم و از 

طرف ديگر مردم را نيز به انجام اين كار تشويق كرد.«

 جاي خالي بيمه قاليبافان 
در ميان صادرات فرش هاي خراسان جنوبي 

در حالي هر س�ال 6۰ درصد از فرش هاي بافته شده به دست زنان 
و مردان هنرمند استان خراس�ان جنوبي به خارج از كشور صادر 
مي ش�ود و ارزآوري خوبي را براي كش�ور به هم�راه دارد كه اين 
قاليبافان از پيش پا افتاده تري�ن خدمات و مزايا هم بي بهره اند. به 
طوري كه از 5۰ هزار قاليباف فعال در استان تنها 4 هزار و 5۰۰ نفر 
از آنها بيمه هستند. آن هم در شرايطي كه قاليبافان با مجموعه اي 
از مشكالت همچون نبود مواد اوليه، عدم حمايت در توليد، حضور 
دالالن و نوسانات قيمت مواد و تجهيزات مورد نياز مواجه اند و همين 
امر باعث شده تا هر سال از شمار آنها و توليداتشان كاسته  شود. 

    
هر سال ۵۰ هزار قاليباف خراسان جنوبي دست به توليد ۱۶۰ هزار مترمربع 
فرش مي زنند كه به گفته داود شهركي رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبي حدود ۶۰ درصد از اين توليدات به خارج از كشور 
صادر مي شود و ارزآوري خوبي را براي كشور همراه دارد. با اين حال از اين 
تعداد ۵۰ هزار نفره فعال در صنعت فرش دست بافت تنها ۴ هزار و ۵۰۰ 
نفر از خدمات بيمه برخوردار هستند و مابقي در شرايطي كه مواد اوليه به 
سختي تأمين مي شود، بازار فروش به سادگي در دسترس نيست و دالالن 
در عرصه فرش جوالن مي دهند از اين يك امتياز براي ادامه فعاليت هم 
محروم هستند. بنابر اين دور از انتظار نيست كه اين فرش بافان خيلي زود 
از ادامه فعاليت خسته شوند و ديگر اين حجم از صادرات محقق نشود. از 
همين رو به تازگي خبري در راستاي افزايش تعداد بيمه شدگان اين صنعت 
منتشر شده است. در اين راستا شهركي بيان مي كند: »دولت براي بيمه 
كردن ۱۵ هزار بافنده استان متعهد شده است كه در حال پيگيري هستيم.« 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي اضافه مي كند: »۵۰ 
هزار فعال در حوزه فرش دستباف استان شناسايي شده اند كه از اين تعداد 
۳۵ هزار نفر شناسايي شده قطعي هستند.« وي ادامه مي دهد: »متأسفانه 
در سال هاي 9۲ و 9۳ استان جذب خوبي براي بيمه قاليبافان نداشته و در 

حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ قاليباف استان بيمه هستند.«
  ضرورت بيمه شدن فرش بافان خراسان جنوبي

گفتني است بيشترين بافندگان فرش دستباف استان خراسان جنوبي در 
بيرجند با ۱۱ هزار و ۵۰۰ بافنده و كمترين آنان در فردوس و بشرويه هر 
كدام ۳ هزار بافنده هستند، حضور دارند.  شهركي با اشاره به مجوزهايي 
كه براي فعاليت بخش خانگي در استان خراسان جنوبي تاكنون صادر 
شده است، مي گويد: »در مجموع ۸ هزار و ۶۰۰ مجوز مشاغل خانگي 
صادر و در سه س��ال اخير ۱۵۰ دوره آموزشي برگزار شده است.« البته 
اين مسئول در راستاي تسهيل فعاليت اين قاليبافان تأكيد مي كند: »در 
سه سال گذشته ۸ ميليارد تومان تسهيالت به بافندگان فرش از محل 
اعتبارات مشاغل خانگي و اشتغال روستايي پرداخت شده است و ساالنه 
۱۶۰ هزار مترمربع فرش در استان توليد مي شود كه بخش زيادي توسط 
اتحاديه فرش خراسان جنوبي صادر مي شود.« رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبي با اشاره به اينكه صادارت فرش به امريكا 
با بازگشت تحريم ها متوقف شده است بيان مي كند: »بخش زيادي از 
فرش استان اكنون به كشورهاي اروپايي و كشورهاي حاشيه خليج فارس 
صادر مي شود.« با اين حال به رقم ارزش افزوده اي كه اين صنعت مي تواند 
براي فرش بافان داشته باشد اما هنوز خبر اميدوار كننده اي از بيمه شدن 
شمار بسياري از فرش بافان به گوش نمي رسد. در صورتي كه اين ۱۵ هزار 
نفر هم بيمه شوند با بيمه شدگان قبلي باز هم شمار جمعيت فرش بافان 
داراي بيمه نيمي از ۵۰ هزار فعال اين صنعت را هم پوش��ش نمي دهد. 
بنابر اين براي ادامه فعاليت اين بخش بيمه شدن قاليبافان امري ضروري 

و غيرقابل چشم پوشي از سوي مسئوالن است.

ميترا شهبازيمحمدرضا هاديلو

افتتاح 5 پروژه عمراني و صنعتي در شهرك صنعتي شوش 
با حضور مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران     خوزستان
پنج پروژه عمراني و صنعتي در ش�هرك صنعتي شوش افتتاح شد. 
روز گذشته با حضور محسن صالحي نيا مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران پنج پروژه عمراني و صنعتي با اعتباري بالغ بر ۷ ميليارد و ۳۱۱ ميليون تومان افتتاح شد.  در اين 
مراسم ابتدا تصفيه خانه فاضالب اين شهرك با ظرفيت ۲۰۰ متر مكعب در شبانه روز و روش تصفيه 
فاضالب در آن  UABR )لجن فعال از نوع هوادهي گسترده( افتتاح شد.  سپس سه پروژه عمراني 
ش��امل احداث خيابان هاي فاز دو شهرك صنعتي شوش، خيابان س��ازي و روشنايي ورودي ناحيه 

صنعتي شاوور و پروژه احداث شبكه پلي اتيلن گاز اين ناحيه صنعتي افتتاح شد.

8 شهريور بازگشايي مرز خسروي در كرمانشاه    
استاندار كرمانشاه گفت: مراسم بازگشايي مرز خسروي را احتماالً     كرمانشاه

هشتم شهريور ماه برگزار خواهيم كرد. 
هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه در نشست ستاد مديريت و ساماندهي زائران اربعين حسيني با اشاره به 
بازگشايي مرزخسروي با حضور وزير كشور افزود: بازگشايي مرز خسروي پروسه اي نفس گير و پرچالش 
بود كه به لطف خدا و عنايت امام حسين)ع( محقق شد تا مردم استان كرمانشاه رسماً به نقش تاريخي خود 
مبني بر ميزباني زائران اباعبداهلل الحسين)ع( برگردند.  وي با بيان اينكه ستاد اربعين بايد تحت مديريت و 
نظر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري به صورت شبانه روزي در قصرشيرين مستقر شود، ادامه 

داد: مديران با نمايندگان تام االختيار آنها تا موانع را برطرف نكرده اند به مركز استان برنگردند. 

صبا صبوري
   گزارش يك


