
  آذربايجانش�رقي: چهارمي��ن دوره جش��نواره زغ��ال اخته در 
شهرستان كليبر قطب اصلي توليد اين محصول در آذربايجان شرقي 
برگزار شد. رئيس سازمان جهاد كشاورزي اس��تان در اين جشنواره، 
زغال اخته را برند شهرستان كليبر دانست و گفت: شهرستان كليبر با 
توليد ۴۰ درصد زغال اخته رتبه نخست استان را دارد. اكبر فتحي يكي 
از اهداف جشنواره را معرفي زغال اخته به عنوان گياه دارويي عنوان كرد 
و افزود: در صورت توسعه مصرف اين محصول به عنوان گياهي دارويي 

مشكل بازار اين محصول رفع خواهد شد. 
  كردستان:نماينده ش��ركت بازرگاني دولتي كردستان گفت: در 
جدول خريد كشوري بعد از استان خوزستان با يك ميليون و ۳۰۲ هزار 
تن، كردستان با ۶۸۴ هزار تن و فارس با ۶۴۲ هزار تن در رتبه هاي اول 
تا سوم قرار دارند.  جمال صالحي افزود: ارزش ريالي ۶۸۴ هزار تن گندم 
خريداري شده كردستان حدود ۱۱ هزار و ۸۳۴ ميليارد ريال است كه 
تاكنون ۷ هزار و ۸۷۲ ميليارد ريال آن به حس��اب گندم كاران استان 

واريز شده و بقيه مبالغ نيز در حال پرداخت است. 
  خراس�انجنوبي: ۳۰ هزار متر مربع فرش در چهار ماه گذش��ته 
از خراس��ان جنوبي به خارج از كشور صادر ش��د. رئيس اتحاديه فرش 
دس��تباف اس��تان گفت: اين فرش ها به آلمان، امارات، ايتاليا و ساير 
كش��ورهاي اروپايي صادر ش��د كه ۳ ميليون دالر ارزآوري داش��ت. 
محمدحسن كاميابي  مسك، ريزه ماهي، ايلياتي و خشتي را از نقوش 
فرش هاي صادراتي خراسان جنوبي عنوان كرد. وي افزود: در اين مدت 
55 هزار مترمربع فرش به ارزش تقريبي 5۰ ميليارد تومان در استان 
توليد شد و اين مقدار فرش توسط 5۰ هزار بافنده پاره وقت، تمام وقت 

و فصلي بافته شده است. 
  يزد: خود اشتغالي بانوان با راه اندازي بازارچه هاي روز ميبد محقق 
شد. شهردار ميبد با اشاره به احيای مجدد بازارچه هاي روز شهرستان 
ميبد گفت: اين بازارچه با بيش از ۲ ميلي��ارد ريال اعتبار در ۲۱ غرفه 
راه اندازي ش��د. عليرضا نقوي هدف از راه اندازي اي��ن بازارچه را رونق 
فعاليت بانوان در عرصه خود اشتغالي و توانمند سازي عنوان كرد. وي 
با اشاره به اينكه غرفه اين بازارچه بصورت رايگان در اختيار بانوان قرار 
گرفته است، افزود: درصدد هستيم به زودي بازارچه روز شماره ۲ و ۳ را 

هم در نقاط ديگر شهر راه اندازي كنيم. 
  هم�دان:رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: ۱۰ 
طرح توليدي و صنعتي با حمايت دولت در سطح استان همدان راه اندازي 
ش��ده كه در هفته دولت به طور رس��مي وارد چرخه توليد مي ش��وند. 
حميدرضا متين افزود: اين صنايع در زمينه توليد پالستيك دهان گشاد، 
چيني آالت بهداش��تي، انواع ميز و صندلي، استخراج سنگ مرمريت، 
سود سوزآور مايع و جامد، مواد شوينده، عدسي عينك، بسته بندي آب 
معدني، ساخت جعبه كارتن و فرآوري آندولوزيت و گارنت فعاليت دارند. 
در اين واحدهاي توليدي و صنعتي ۱۶۴ نفر از جوانان مش��غول به كار 

شده اند كه اين تعداد در رونق اشتغال استان بسيار اثرگذار است.

حدود دو دهه است كه شركت هاي دانش بنيان 
با پيش��رفت فناوري و گس��تردگي اس��تفاده از 
اينترنت تح��والت بزرگي در دني��اي اقتصاد به 
وجود آورده اند.  به طوري كه امروز اگر در مورد 
اش��تغال آفريني و ارزآوري براي هر كش��وري 
صحبت مي شود، نمي توان نقش اين شركت ها 
را نادي��ده گرفت، ت��ا جايي ك��ه دولت ها تالش 
مي كنند با ايج��اد فضاي كار به اين ش��ركت ها 
بخش��ي از اهداف اقتصادي خود را از اين طريق 
پيگيري و محقق كنند.  در ايران هم مجوز ايجاد 
ش��ركت هاي دانش بنيان تحت نظ��ر معاونت 
علمي رياس��ت جمهوري طي فرآين��د ارزيابي 
براي يك شركت يا مؤسسه بر اساس محصوالت 
و خدمات آن شركت صادر مي شود. اما نكته حائز 
اهميت اين است كه حمايت از اين شركت ها در 

استان هاي مختلف كشور و همچنين راه اندازي 
پارك هاي علم و فناوري آن قدر با استقبال هر دو 
طرف مواجه شده كه طي سال هاي اخير توانسته 
رتبه ايران را در ش��اخص هاي ن��وآوري جهاني 
باال بب��رد. به طوري كه مع��اون علمي و فناوري 
رئيس جمهور از رشد چهار پله اي رتبه ايران در 
شاخص نوآوري جهاني خبر داده و گفته جايگاه 
ايران در شاخص نوآوري ۱۲۰ بوده كه اين رتبه 

در حال حاضر به ۶۱ رسيده است. 
   پاركزاهداندرمسيرتقويتاكوسيستم

بي شك پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان 
كه در شهر زاهدان قرار دارد را بايد يكي از بهترين 
و پوياترين پارك هاي كشور دانست كه در مسير 
تقويت اكوسيس��تم فعاليت مي كند.  پاركي كه 
وقتي معاون علمي و فن��اوري رئيس جمهور به 

آنجا سفر كرده بود با بيان اينكه »من هروقت از 
اين پارك بازديد مي كنم، روحيه مي گيرم« گفته 
بود: »۱۰ هزار مترمربع به فضاي پارك زاهدان 
اضافه مي شود و معاونت فناوري هم آمادگي دارد 
به هر ميزان در شهرهاي سيستان و بلوچستان 
فضاي پارك اختصاص داده شود، كل هزينه هاي 
بازسازي و آماده سازي پارك را به طور كامل براي 
حضور استارتاپ ها و ش��ركت هاي دانش بنيان 
انجام دهد.« سورنا ستاري تأكيد كرد: »اطمينان 
داريم توس��عه فناورانه مي تواند كشور را از خام 
فروشي نجات دهند و هرچقدر به سمت تشويق 
جامعه براي تقويب اكوسيستم استارتاپ پيش  
برويم، كشور را توس��عه  يافته تر خواهيم كرد.« 
ناگفته نماند در حال حاضر كشاورزي به عنوان 
شغل اصلي اكثر روستانش��ينان در استان هاي 

مختلف ايران است. صنعتي كه ده ها سال است به 
صورت بومي اداره شده و شايد وقت آن رسيده تا 

تحولي عظيم را تجربه كند. 
بر همين اساس توسعه كش��اورزي هوشمند در 
ليست اولويت هاي س��ازمان تحقيقات آموزش 
و ترويج كش��اورزي قرار گرفته و ش��ركت هاي 
دان��ش بني��ان در رابطه ب��ا كش��اورزي احصا و 
تحت حمايت قرار گرفته ان��د.  در همين رابطه 
و در مورد كشاورزي هوش��نمد، رئيس سازمان 
تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي معتقد است: 
»بارزترين بخش كش��اورزي هوش��مند آبياري 
اس��ت كه كارهاي بزرگي در يك س��ال گذشته 
در اين ارتباط انجام شده است.« كاظم خاوازي 
با يادآوري اينكه ش��ركت هاي دانش بنياني كه 
مي توانن��د در اي��ن زمينه فعالي��ت كنند احصا 
شده اند و تحت حمايت قرار دارند تا بتوانند به اين 
عرصه وارد شوند، گفت: »حوزه هاي اصلي فعاليت 
سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي، 
پژوهش و فناوري، توليد محص��والت فناورانه، 
آموزش و ترويج، نظارت و گواهي نهاده هاي مهم 
كشاورزي و ثبت كليه بذور است و آنچه در بخش 
پژوهش كشور به آن نيازمنديم و الزم است روي 
آن بيشتر كار شود انتقال پژوهش هاي انجام شده 

به عرصه و به مرحله اجراست.«
   آغازاستانداردسازيمحصوالتدريزد

با اينكه عمر ورود محصوالت دانش بنيان به كشور 
خيلي زياد نيست اما اكثر اين محصوالت روزهاي 
پاياني خود براي رسيدن به توليد انبوه را سپري 
مي كنند و در ماه هاي آينده بايد منتظر ورود آنها 
به بازار و استفاده عموم باشيم.  يكي از مهم ترين 
نيازهاي ادامه روند توسعه صنايع دانش بنيان، 
استانداردسازي محصوالت اين عرصه است كه 

روند اجرايي آن از مهرماه در يزد آغاز مي شود. 
مدير كل استاندار يزد با اش��اره به اينكه از اوايل 
مهرماه امسال، فرآيند استانداردسازي محصوالت 
دانش بنيان آغاز مي شود، گفته: »در زمان اعالم 
ش��ده، اين فرآيند، با همكاري و همزمان با ۱۱ 

استان ديگر كشور اجرا مي شود.«
محمدحسين ماجدي اردكاني ادامه داد: »در اين 
راستا سازمان ملي اس��تاندارد ايران با همكاري 
معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري طي 
تفاهمنامه اي، شيوه نامه چگونگي اعطاي نشان 
استاندارد »دانش نماد« را تهيه كرده كه ادارات 
كل استاندارد ۱۲ استان با همكاري پارك علم و 

فناوري آن را اجرايي مي سازند.«
يزد ب��ه لحاظ ذخاي��ر معدن��ي داراي مقام دوم 
كشوري و از نظر صنعتي در كشور در رتبه چهارم 
قرار دارد، ضمن اينكه به لحاظ صادرات نيز، جزو 

۱۰ استان برتر كشور است. 

گردشگريدريايي

ميترا شهبازي
   گزارش 2

وساحليبهعنوان
يكيازمهمترينو
سودآورترينحوزههايگردشگريدرجهان
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بهتريننحوممكنوبابرگزاريتورهايدريايي،
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اقتصاديكهتاكنوندرايرانچنانموردتوجه
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بوش�هر-قطروبهرهمنديازكشتيمدرنو
پيشرفته»گراندفري«آغازشدهاست.اتفاقي
كهحتماًبهرونقگردشگريدرياييوبهتبعآن،
توس�عهفعاليته�ايتج�اريميانجام�د.

    
استان بوش��هر داراي 9۳۷ كيلومتر مرزدريايي 
مش��ترك با خليج فارس اس��ت كه اين موضوع 
فرصت مهمي در توسعه فعاليت هاي اقتصادي، 
كسب و كار و گردش��گري فراهم كرده است. در 
اين راستا استاندار بوش��هر با اشاره به اينكه يكي 
از مهم ترين ظرفيت هاي اين استان ساحل زيباي 
خليج فارس است، مي گويد: »اين ساحل زيبا در 
استان بوشهر ظرفيت هاي مهمي در بخش هاي 
گردش��گري، اقتصادي و فن��اوري فراهم كرده 
است.« عبدالكريم گراوند با اش��اره به اينكه بايد 
از اين ظرفيت به نحوي مطلوب بهره برد، اضافه 
مي كند: »گردش��گري و تفريحات دريايي يكي 
از اولويت هاي اس��تان بوش��هر اس��ت كه در اين 
راس��تا طرح هاي مهمي در نقاط مختلف استان 
بوشهر در حال اجراست.« يكي از اين برنامه ها كه 

اكنون آغاز شده است، راه اندازي خط كشتيراني 
بوشهر- قطر است. در اين خصوص مديركل بنادر 
و دريانوردي استان بوشهر با اشاره به آغاز فعاليت 
كشتي تجاري و گردشگري »گراندفري« طي ماه 
جاري مي گويد: »حمل و نقل مسافر و گردشگري 
دريايي در مس��ير بوش��هر- قطر به زودي فراهم 
مي شود.« سياوش ارجمندزاده با اشاره به اينكه 
بوشهر داراي بيش از ۱۱ بندر تجاري با امكانات 
و تجهيزات پيشرفته است اضافه مي كند: »فاصله 
بنادر ايران و قطر به قدري كم است كه مي توان از 
اين ظرفيت در راستاي ارتباط تجاري و اقتصادي 
بين دو كش��ور بهره برد.« وي با اشاره به توسعه 
همكاري هاي تجاري و اقتصادي با كش��ور قطر 
ادامه مي دهد: »در اين راس��تا خط كش��تيراني 

بوشهر- قطر راه اندازي و كشتي مدرن و پيشرفته 
»گراندفري« براي فعاليت در اين مسير دريايي 
تعيين شد كه در حال حاضر در بندر بوشهر پهلو 
گرفته است.« گفتني است اكنون زيرساخت هاي 
بن��دري و تجهيزات مورد نياز در راس��تاي رونق 
فعاليت  خط كشتيراني بوشهر در مسير دريايي 

فراهم شده است. 
  گراندفريشروعيبرايگردشگريدريايي

الزم ب��ه ذكر اس��ت كه ب��ا آغاز فعاليت كش��تي 
پيشرفته گراندفري در مس��ير دريايي بوشهر به 
قطر صادرات كاال از بندر بوشهر به قطر به ميزان 
قابل توجهي افزايش خواهد يافت. مديركل بنادر 
و دريانوردي استان بوش��هر آغاز فعاليت كشتي 
گراندفري را نويد بخش توس��عه بي��ش از پيش 

تجارت دريايي دو كشور ايران و قطر مي داند و در 
اين باره تأكيد مي كند: »عالوه بر اينكه فعاليت اين 
كشتي مي تواند شروعي براي توسعه گردشگري 
و فعاليت هاي تجاري بين دو كشور باشد، همين 
كشتي گراندفري نيز از ظرفيت بااليي برخوردار 
اس��ت.« وي ادامه مي دهد: »كش��تي گراندفري 
داراي 5۰۰ تخ��ت، ۲5۰ ات��اق و يك هزار و ۳۰۰ 
صندلي اس��ت كه قادر اس��ت در پن��ج كالس به 
جابه جايي مسافر و گردشگران دريايي در خليج 
فارس بپردازد.« مضاعف بر اين مزايا معاون بندري 
و اقتص��ادي اداره كل بنادر و دريانوردي اس��تان 
بوشهر نيز مي گويد: »كش��تي ياد شده كه براي 
جابه جايي بار و مسافر فعاليت مي كند مي تواند با 
توجه به مبادالت تجاري گسترده بوشهر و قطر در 
كاهش هزينه حمل و نقل نيز مؤثر باشد.« محمد 
شكيبي نس��ب با اش��اره به ظرفيت هاي بنادر در 
عرصه تجارت و گردشگري دريايي تأكيد مي كند: 
»بنادر استان بوشهر توانايي و ظرفيت الزم براي 
صادرات و گردش��گري دريايي دارن��د كه در اين 
زمينه اقدامات مهمي انجام شده است.« گفتني 
است گردشگري دريايي و ساحلي به عنوان يكي 
از مهم ترين و سودآورترين حوزه هاي گردشگري 
در جهان ش��ناخته مي ش��ود كه اكنون نيز اكثر 
كشورهاي ساحلي با حداكثر توان از ظرفيت هاي 
آن در راستاي برگزاري تورهاي دريايي، حمل و 
نقل دريايي و ساير سرگرمي هاي مرتبط با ساحل و 
فراساحل استفاده مي كنند. ظرفيتي اقتصادي كه 
تاكنون در ايران مورد توجه قرار نگرفته و نخستين 
گام ها براي توسعه آن در استان بوشهر با راه اندازي 
خط كشتيراني بوشهر- قطر و بهره گرفتن از كشتي 

مدرن و پيشرفته برداشته شده است. 

اتصال گردشگري دريايي ايران از بوشهر به قطر با »گراندفري« 
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 پارك هاي علم و فناوري استان ها 
از تحول در كشاورزي تا تقويت اكوسيستم

88498441سرویس  شهرستان

 800 واحد مسكن براي مددجويان 
سيستان و بلوچستان ساخته مي شود

مديردفت�رتأمينمس�كنوامور    سيستان و بلوچستان
مهندسيساختمانكميتهامداد
سيستانوبلوچستانازشروععملياتساخت800واحدمسكن

برايمددجوياناستانخبرداد.
مجيد نجفي، مدير دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد 
سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه اين ۸۰۰ واحد تنها بخشي از واحد 
مسكن هايي است كه قرار است براي سيستان و بلوچستاني ها ساخته شود، 
گفت: در مجموع قرار است ۶ هزار واحد مسكن روستايي براي مددجويان 
ساخته شود كه ۸۰۰ واحد آن در قالب فاز يك به مرحله اجرايي رسيده است. 
وي افزود: همزمان با مشكالت اقتصادي و تورم مهم ترين چالش پيش روي در 
خصوص افزايش قيمت خدمات مسكن و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده 
ساخت و افزايش قيمت مسكن است كه در نتيجه در خدمات ارائه شده اين 
نهاد در جهت خانه دار كردن مددجويان تحت پوشش تأثير مستقيم خواهد 
داش��ت. وي بيان كرد: در اين رابطه راهكارهايي از طريق هم افزايي مابين 
مددجو، خيران و كميته امداد پيش بيني شده تا مشكل مسكن مددجويان 
تحت حمايت مرتفع شود. مدير دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان 
كميته امداد استان سيس��تان وبلوچس��تان ادامه داد: در راستاي امضاي 
تفاهمنامه ساخت مسكن نيازمندان بين رئيس س��ازمان برنامه و بودجه، 
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي و رئيس كميته امداد امام خميني )ره( 
از مجموع ۶ هزار واحد ساخت مسكن روستايي ۸۰۰ واحد در قالب فاز يك 
عمليات اجرايي آن در حال اجراست. نجفي يادآور شد: همچنين ۶۲5 واحد 
در قالب فاز دوم تفاهمنامه منعقد شده ميان اين نهاد و سپاه پاسداران در حال 

اجرا بوده و در اختيار خانوارهاي تحت حمايت قرار خواهد گرفت. 

توليت آستان قدس رضوي در مراسم افتتاح 
بخش هاي جديد بيمارستان رضوي:

 فعاليت هاي آستان قدس
 در حوزه پزشكي و دارويي توسعه مي يابد

توليتآس�تانقدسرض�ويگفت:    خراسان رضوی
توس�عهخدماتداروييوپزش�كي
آس�تانقدسرض�ويراازحيثكم�يوكيفيدنب�الميكنيم.
حجت االسالم والمسلمين احمد مروي در آيين افتتاح بخش هاي جديد 
بيمارستان رضوي با بيان اينكه در حوزه سالمت آستان قدس رضوي در 
نظر داريم تا امكانات بيمارستان رضوي، دارالش��فاء امام رضا)ع( و مراكز 
داروس��ازي و توليد دارو را از نظر كيفيت و كميت گسترش دهيم، ادامه 
داد: هم اكنون چند دستگاه مجهز در حوزه پزشكي مانند دستگاه سي تي 
آنژيوگرافي را نياز داريم كه متأسفانه در مشهد و خراسان وجود نداشته و به 
لطف خداوند و با عنايت حضرت رضا)ع( موافقت هاي الزم براي خريد اين 
دستگاه با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مشهد حاصل 
شده است.  حجت االسالم و المسلمين دكتر احمد مروي تأكيد كرد: در 
حوزه توليد دارو در تالش��يم تا از نظر كيفيت، گستردگي و تنوع دارويي، 
شرايط و امكانات آستان قدس رضوي را افزايش دهيم تا بتوانيم با توليد 
داروهاي باكيفيت، نيازهاي دارويي كشور به خارج را به حداقل برسانيم.  
وي ادامه داد: همچنين در حاشيه ش��هر مشهد خدمات حوزه سالمت را 
توس��عه و امكانات پزش��كي فراهم و مراكز درماني و دارالشفاء را احداث 
مي كنيم.  مروي بر لزوم توجه به محرومان به عنوان يكي از آموزه هاي سيره 
رضوي تأكيد و تصريح كرد: ما نمي توانيم نس��بت به محرومان بي تفاوت 
باشيم، در همين راستا تالش داريم از محل درآمدهاي بيمارستان رضوي 
براي توسعه مراكز درماني در حاش��يه شهر مشهد استفاده كنيم و در آن 

مناطق درمانگاه و دارالشفاء با امكانات الزم پزشكي احداث كنيم. 
مديرعامل بيمارستان رضوي نيز در اين مراسم با اشاره به پروژه هايي كه 
با حضور توليت آستان قدس رضوي بهره برداري شد، گفت: واحد بيماران 
بين الملل با هدف تسريع و تسهيل در فرآيند پذيرش و ترخيص گردشگران 
سالمت با برخورداري از مترجمان مجرب، پزشكان هم زبان و هم مليت داراي 
استانداردهاي عالي در رده هاي بين المللي در اين بيمارستان بهره برداري شد.  
رضا سعيدي افزود: شبكه جامع سالمت رضوي با هدف دسترسي جامع به 
مؤسسات سالمت محور آستان قدس رضوي و ساماندهي خدمات سالمت 
اين آستان مقدس كه در آن براي تأمين، حفظ و ارتقاي سطح سالمت زائران 
و مجاوران تالش خواهد شد از ديگر طرح هاي بهره برداري شده بود.  وي 
اظهار داشت: همراه سراي غدير با ۳5۰ متر مربع مساحت كه مكاني براي 
استراحت همراهان بيمار شامل محل بازديد كودكان، سالن مطالعه، كافي 
نت و نمازخانه است نيز در محل بيمارستان فوق تخصصي رضوي گشايش 
يافت.  مديرعامل بيمارستان فوق تخصصي رضوي گفت: اتاق عمل هاي 
۱۱ گانه از طرح هاي در دست اجراي اين مركز درماني است كه در ۲ هزار 
مترمربع با اعتبار هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال در حال ساخت است.  وي با اشاره 
به بيمارستان س��يار اين مركز افزود: اين بيمارستان سيار شامل اتوبوس 
ويژه درماني مجهز به پيشرفته ترين و نوين ترين تجهيزات پزشكي داراي 
بخش هاي اورژانس، درمانگاه عمومي با ۱۰ تخت بستري و يك تخت احيا، 
آزمايشگاه و دستگاه هاي ويژه راديولوژي و س��ونوگرافي، اتاق عمل ويژه 
جراحي هاي سرپايي و چهار يونيت دندان پزشكي است كه به زودي فعاليت 

خود را در مجموعه بيمارستان رضوي آغاز مي كند. 

 افتتاح نخستين كارخانه شمش روي كرمان 
در ابارق          

نخستينكارخانهتبديلسنگرويبه    كرمان
شمشاستانكرماندرابارقافتتاحشد.
بابك اسماعيلي، رئيس كارخانه شمش روي ابارق در آيين افتتاح با اشاره 
به اينكه اين كارخانه نخستين كارخانه استان كرمان است كه مي تواند 
سنگ  روي  را به شمش تبديل كند، گفت: دانش اين كار در خود كرمان 
ايجاد شده است. وي با بيان اينكه قريب ۸5 درصد اين كارخانه در خود 
كرمان ساخته شده است، افزود: در زنجان روي به صورت سنتي فرآوري 
مي ش��ود اما در كرمان و در اين كارخانه فرآوري روي بهتر، پيشرفته تر 
و به شكل سيستمي انجام مي شود. رئيس كارخانه شمش روي ابارق با 
اشاره به اينكه اين كارخانه نشان دهنده  يك اقتصاد مقاومتي واقعي است 
و بيشتر دستگاه ها و وسايل آن ايراني و توليد داخل هستند، بيان كرد: 
نخستين آزمايشگاه كارخانه در آشپزخانه يك خانه بود و اين كارخانه به 
سختي ايجاد شده است. وي با بيان اينكه بزرگ ترين مشكل اين منطقه 
بيكاري است و اين معضل مشكالت زيادي در منطقه ايجاد كرده است 
عنوان كرد: راه اندازي اين كارخانه اشتغال خوبي به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم در منطقه ايجاد مي كند. اسماعيلي با اشاره به اينكه به دنبال 
گسترش اين كارخانه هستيم، افزود: گسترش كارخانه به مجوزهايي نياز 
دارد كه روند دريافت آن قريب دو سال طول كشيده است و اين مشكل 

در سيستم اداري كشور است. 

مهاجرت، قصه پرغصه روستاها
بيكاري را بايد در دو حوزه معني كرد. بيكاري روستايي و بيكاري شهري. 
بيكاري در روستاها تهديد و هشداري نگران كننده است و مي تواند در 
كنار اثرات نامناسب و منفي بر اقتصاد كشور، يكي از علل عمده و اصلي 
مهاجرت به شهرها و افزايش شغل هاي كاذب و باال رفتن ميزان جرم 
و تخلف نيز به حس��اب مي آيد. خالي شدن روس��تاها اتفاقي است كه 
كارشناسان در مورد آن هشدار مي دهند و مسئوالن هنوز فرصتي براي 
شنيدن نيافته اند. روستاها در سال هاي اخير به داليل مختلف، از روند 
توسعه فاصله گرفته  اند و با اين كه نسبت به سال هاي گذشته سطح سواد 
روستاييان افزايش يافته، اما در كمال تأسف بايد گفت روستاها به شدت 
مهاجرپرست شده اند. مهاجراني كه حاشيه نشيني شهرها را به زندگِي 

بدون درآمد در سرزمين آبا و اجدادي خود ترجيح مي دهند. 
براس��اس اطالعات مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار، بررسي 
عوامل مهاجرت نش��ان مي دهد، »جست وجوي ش��غل« با سهم ۱۰ 
درصدي نس��بت به س��اير عوامل، دومين عامل مهاجرت بوده است. 
بيشترين علت مهاجرت از شهرها و روستاها »پيروي از خانواده« بوده 

كه حدود 5۳ درصد از كل مهاجرت ها را به خود اختصاص مي دهد. 
همچنين »جس��ت وجوي براي پيدا كردن ش��غل بهتر« با سهم ۶/5 

درصدي سومين علت مهاجرت را به خود اختصاص داده است. 
يكي از معض��الت مهاجرت، به مهاج��رت افراد جوان از روس��تاها باز 
مي گردد كه افزايش اين روند زمينه ساز كاهش رشد جمعيت فعال و باال 
رفتن تعداد سال خوردگان در آن مناطق را به همراه دارد. البته ناگفته 
پيداست كه اين اتفاق به ساختار روستايي باز  مي گردد. ساختاري كه 
متناسب با نياز روز ساكنان آن نيست. در حال حاضر نظام بهره برداري 
در روستا همان نظام هاي قبلي و س��نتي به ويژه تقسيم ارث است كه 
باعث شده اراضي كشاورزي به زمين هاي كوچك تقسيم يا اين كه تغيير 

كاربري داده شود. 
اما نكته ديگر در علت مهاجرت جوانان از روس��تاها به سمت شهرها، 
حتماً به بهبود توزيع درآمد در شهرها، شكاف دستمزد ميان شهريان 
و روستاييان و همچنين كمبود امكانات تفريحي و رفاهي در روستاها 
دانست. چيزي كه نياز يك جوان به شمار مي آيد و براي دست يافتن 

به آن هر كاري مي كند. 
بر همين اساس ش��ايد بتوان گفت توجه به توليد، اش��تغال و اجراي 
طرح هاي هدف دار و نظام مند اقتصادي به توس��عه پايدار روس��تاها و 

كاهش مهاجرت روستاييان منتج مي شود. 
آماري كه از علت مهاجرت روستاييان به شهرها در سال 9۷ منتشر شده 
نشان مي دهد بيشترين علت مهاجرت به ترتيب مربوط به »پيروي از 

خانوار«، »پايان خدمت وظيفه« و »جست وجوي كار« بوده است. 
از بين جمعيت مهاجر سال ۱۳9۷، تعداد ۳۰۲ هزار و ۸۱۷ نفر معادل 
۴۲/۶ درصد از نظر اقتصادي فعال بودند يعني در يكي از گروه شاغالن 
يا بيكاران قرار داشتند كه از اين تعداد ۲۳۴ هزار و ۶۴ نفر شاغل بودند 
و ۶۸ هزار و ۷5۳ نفر نيز در گروه بيكاران قرار داشتند. اين آمار نشان 
مي دهد كه ۷۷ درصد از »جمعيت فعال مهاجر« ش��اغل و ۲۳ درصد 

بيكار بودند. 
اين آمارها نشان مي دهند كه يافتن شغل بخشي از نياز مهاجران است 
و بعد از آن حتماً به امكانات و خدمات رفاهي و تفريحي و ورزشي هم 
نيازمندند كه مي تواند خأل ناش��ي از اين ها موجب ش��ود تا به همراه 

خانواده راهي شهر شوند. 
هرچند دوام و استمرار چند دهه خشك سالي و كاهش سطح آب هاي 
زيرزميني، ش��رايط زندگي را در روستاها دش��وار كرده و روستاييان 
و عش��اير را به زندگي در شهرها سوق داده اس��ت، اما مي شد با ايجاد 
مزيت هايي ب��راي زندگي در روس��تا و اجراي طرح ه��اي اقتصادي و 

اشتغالزا، جلوي بخشي از مهاجرت بي رويه روستاييان را گرفت. 
در كنار تمام مهاجران جوان و جوياي كار و رفاه، بايد روستايياني را ديد 
كه ديگر توان كار كشاورزي ندارند. افرادي كه روانه شهرهايي مي شوند 
كه به نوبه خود توان پذيرش و پاسخ گويي به خواسته ها و اسكان مناسب 
نيروهاي تازه و جوان را نيز ندارند.  اي��ن مهاجران را بايد از اينجا رانده 
و از آنجا مانده خواند. كس��اني كه چه در مبدأ و چه در مقصد با مسائل 
و مشكالت عديده اي روبه رو مي شوند و نهايتاً بايد زير پوشش نهادها 
و س��ازمان هاي حمايتي قرار بگيرند. افرادي كه مي توانستند با كمي 
توجه و حمايت مسئوالن از مشاغل مختلفي مثل كشاورزي و دامداري 
و صنايع دستي و خانگي به جاي سربار بودن، آنها را به مولداني تبديل 

كنند كه حتي نياز شهرنشينان را هم تأمين كنند. 

شايد روزي كه نام شركت هاي دانش بنيان بر سر زبان ها افتاد، كسي فكرش را 
هم نمي كرد كه در يك بازه زماني كم و با اين سرعت اين شركت ها به جايگاهي 
برس�ند كه كارخانجات بزرگ در علوم و فنون مختلف آنها را در كنار خود و 
عاملي براي پيشرفت و ارتقايشان ببينند. حاال در اكثر استان هاي ايران، اين 
شركت هاي دانش بنيان هستند كه راه را نشان مي دهند و شيوه حركت نيز بر 
اساس متد آنهاست. از آغاز استانداردسازي محصوالت دانش بنيان در يزد 
گرفته تا توسعه كشاورزي هوشمند كه از اولويت هاي سازمان تحقيقات آموزش 
و ترويج كشاورزي قرار گرفته و ش�ركت هاي دانش بنيان در اين زمينه وارد 

عمل شده اند و پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان مستقر در زاهدان 
كه يكي  از بهترين و پوياترين پارك هاي كشور به شمار آمده و در مسير تقويت 
اكوسيستم كار مي كند. همچنين پارك هاي فناوري اردبيل و آذربايجان و قزوين 
و... كه هر كدام به نوبه خود گامي اساسي در مسير توسعه كشور برمي دارند و 
حاال تأكيد شده كه اس�تانداردهاي حوزه هوايي نيز براي شركت هاي دانش 
بنيان تبيين شود. حركت هايي كه به گفته معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 
موجب ش�ده جايگاه ايران در ش�اخص نوآوري از 120 به 61 برس�د و رش�د 
چهار پله اي رتبه ايران در ش�اخص نوآوري جهاني را به همراه داشته است. 

رفعت بيات – استاد دانشگاه

مرز خسروي آماده ميزباني از 1/2 ميليون زائر اربعين   
مديركلراهداريوحملونقلجادهاياستانكرمانشاهازآمادگي    كرمانشاه
مرزخسرويبرايميزبانيازبيشاز1/2ميليونزائراربعينخبرداد.
فريبرز كرمي، مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانش��اه با اشاره به بازگشايي مرز 
خسروي براي اربعين امسال، گفت: مقدمات كار در حال فراهم شدن است تا بتوانيم ميزبان حدود 
يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از زوار اربعين باشيم. وي با بيان اينكه بخش قابل توجهي از زيرساخت هاي 
پايانه مرز خسروي براي تردد زوار آماده است، افزود: در سال هاي گذشته زيرساخت هاي اين پايانه 
تكميل شده و اكنون از نظر گيت هاي مسافران، س��رويس هاي بهداشتي و... مشكل خاصي نداريم. 
كرمي اضافه كرد: در حوزه راه ها و جاده ها نيز برنامه هاي متعددي داريم كه در فرصت باقي مانده تا 

ايام اربعين اجرايي خواهد شد.

افتتاح تصفيه خانه فاضالب 22 روستاي البرز     
طرحآبرسانيوتصفيهخانهفاضالب22روستايالبرزبهصورت    البرز

همزمانوباحضوروزيرنيروافتتاحشد.
رضا اردكانيان، وزير نيرو طي س��فر به اس��تان البرز طرح آبرساني به ۲۲ روس��تاي البرز و همزمان 
تصفيه خانه فاضالب اين روستاها را افتتاح كرد. وي در ادامه اين سفر از مخزن ۱۰ هزار مترمكعبي 
هش��تگرد و س��امانه جامع مطالعات پايه منابع آب و مركز مانيتورينگ پايش كيفي رودخانه ها هم 
بازديد به عمل آورد و طرح  هاي آماده افتتاح را بهره برداري كرد. عمليات اجرايي پست ۴۰۰ كيلوولت 
باغستان هم روز گذشته با حضور وزير نيرو آغاز به كار كرد. گفتني است ديدار با خانواده شهدا، ديدار 
با نماينده ولي فقيه در استان البرز و جلسه با استاندار، نمايندگان استان و مديران صنعت آب و برق 

استان جزو برنامه هاي يك روزه سفر وزير نيرو به استان البرز است. 

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك


