
سال هاس��ت كه كلنگ پروژه هاي زيادي در قم 
به زمين مي خورد و س��اخت و اح��داث آنها آغاز 
مي ش��ود و بعد از صرف ميلياردها تومان بودجه، 
خبر مي دهند اين پروژه مشكل جانمايي و طراحي 
داش��ته يا بدون مطالعات كارشناس��ي شروع به 
ساخت شده و معارض دارد.  چنين پروژه هايي در 
استان قم كم نيستند از فرودگاه قم و اجراي پروژه 
بلوار پيامبر اعظم)ص( گرفته تا مونوريل اين شهر 

و طرح تفضيلي كه امروز به گل نشسته است. 
  چهارمين شهر آپارتمان نشين

طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران، قم چهارمين 
شهر آپارتمان نشين در سطح كشور است و اين 
نشان دهنده تغيير سبك زندگي مردم در اين شهر 
است.  فرق آپارتمان هاي قم با ديگر مناطق ايران 
اين است كه بسياري از پروژه هاي آپارتمان سازي 
در اين ش��هر و حتي واحدهاي مس��كوني از دل 
فرهنگ مردم درنيامده است و سنخيتي با فرهنگ 
مردم قم ندارد.  معاون هماهنگ��ي امور عمراني 
استانداري قم در رابطه با توسعه آپارتمان سازي 
در قم با بيان اينكه بر اجراي كميسيون هاي 5 و 
100 هيچ نظارتي وجود ن��دارد و اين امر درهم 
ريختگي ش��هري را به وجود مي آورد، مي گويد: 
»س��اختمان ها و آپارتمان س��ازي غربي به هيچ 
عنوان هويت محلي و انسجام اجتماعي را مد نظر 

قرار نمي دهد و نابهنجاري هاي زيادي را به همراه 
دارد.« محسن بهشتي در مورد پروژه فرودگاه قم 
نيز با اشاره به اينكه س��رمايه گذار فرودگاه هيچ 
ي��ك از مجوزه��اي الزم را دريافت نك��رد و تنها 
با يك تفاهم نام��ه اقدام به كلنگ زن��ي و اجراي 
پروژه و جمع آوري س��رمايه كرد، ادامه مي دهد: 
»اين پروژه داراي معارض است و راكد مانده و به 
دليل عدم وجود نگاه كارشناسي اين گونه براي 
سرمايه گذاران دردسر ايجاد كرده است.« در مورد 
فرودگاه قم همين بس كه اين پروژه عمراني بيش 
از 1۹ معارض اعم از مرغداري، دامداري و معدن 
دارد و رفع معارضه بر عهده سرمايه گذار است در 

حالي كه سرمايه گذار خود مشكل قضايي دارد. 
  مونوريل، تلخ ترين شوخي قم

امروزه در تمام كش��ورهاي پيش��رفته يك شعار 
براي به نتيجه رس��يدن كارهايش��ان وجود دارد 
و آن ه��م اينكه يك��ي از علل مه��م در موفقيت 
اجراي پروژه هاي عمراني و شهرسازي وجود نگاه 
كارشناسي و ارزيابي دقيق آن، نه در فضاي بسته 
اداري بلكه در فضاي باز با حضور صاحب نظران و 
كارشناسان است.  معاون استاندار قم مدعي است 
امروز قم را با پروژه هاي نيمه كاره آن مي شناسند 
و مس��ئوالن اس��تان هاي ديگر وقتي خبر از قم 
مي گيرند مي پرسند با مونوريل چه كرديد.  با اين 

حساب شايد گزاف نباشد كه بگوييم منوريل قم 
يكي از فجايع اين شهر است. پروژه اي كه به خاطر 
عدم مطالعه كارشناسي دقيق 220 ميليارد تومان 
بودجه دولتي را به هدر داد و حاال نيمه كاره روي 
دست مردم مانده اس��ت.  معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري قم در مورد پروژه منوريل قم 
هم مي گويد: »اين پروژه از سال 8۹ تا ۹1 بخشي از 
منابع دولتي را به خود اختصاص داد اما بيش از سه 

سال و نيم است كه راكد و متوقف مانده.«
بهش��تي با بي��ان اينك��ه منوري��ل قم ب��ا عدم 
مطالعه كارشناس��ي دقيق 220 ميليارد تومان 
بودجه دولتي را به ه��در داد و ام��روز هيچ يك 
از تصميم گي��ران در اجراي اين پروژه پاس��خگو 
نيستند، ادامه مي دهد: »منوريل قم ديگر توجيه 
اقتصادي و ترافيكي و فني ندارد و شهرداري قم 
نمي تواند بودجه اي به آن اختصاص دهد مگر اينكه 
دولت بخواهد آن را به اتمام برساند.« به گفته اين 
مسئول هنوز تصميم قطعي براي منوريل گرفته 
نشده است و بناي تخريب هم وجود ندارد اما قرار 
است در جلساتي در باره اين پروژه كه اخيراً ديوان 
محاسبات نيز بدان ورود كرده و از هزينه هاي آن 
نخواهد گذشت تصميم گيري شود.  بهشتي تغيير 
كاربري ستون هاي منوريل در حال حاضر را شبيه 
يك شوخي عنوان مي كند و مي گويد: »اما شايد 

در آينده بتوان تصميماتي در اين باره اتخاذ كرد 
آن چه پيش رو داريم اين اس��ت كه ش��هرداري 
هنوز سهم 50 درصدي خود در اجراي منوريل را 

پرداخت نكرده و توان پرداخت آن را نيز ندارد.«
  خداحافظي فضاهاي سبز با قم

وقتي از قم ح��رف مي زنيم در اص��ل موضوعاتي 
چون آرمان شهر شيعي مد نظر است اما متأسفانه 
در عمل مشاهده مي شود كه در اين شهر نه تنها 
نماهاي س��اختمان ها رنگ و بوي اسالمي ندارند 
بلكه حتي رنگ و بوي ايراني هم ندارند.  در همين 
رابطه رئيس گروه تخصصي شهرس��ازي سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان قم با بيان اينكه 
براس��اس جدول زمانبندي كميته سيما و منظر 
شهري از ابتداي سال ۹8 نبايد ساختماني پروانه 
دريافت كند كه نماي آن كنترل نشود، مي گويد: 
»متأس��فانه به نظر مي رس��د اين موارد رعايت و 
اجرايي نش��ود و تنها بر روي كاغذ باقي بماند. در 
قم كه ش��هري مذهبي است بايد حساسيت هاي 
بيشتري در زمينه موضوعات شهري صورت گيرد 
و نبايد دوگانگي ه��ا در موضوعات مختلف وجود 
داشته باش��د و تنها در مس��ائل سياسي حساس 
باشيم.« سيد مجيد فارغيان با انتقاد از گسترش 
اجراي نماهاي رومي در قم ادامه مي دهد: »براي 
جلوگيري از اين كار تبلي��غ عدم اجراي آن كافي 
نيس��ت؛ بلكه بايد قوانين و دس��تورالعمل هايي 
براي آن در نظر گرف��ت و البته در كن��ار آن بايد 
فرهنگ سازي را هم جدي بگيرم اما اقدامات سلبي 
را نبايد فراموش كرد.« در كن��ار تمام پروژه هاي 
بدون كارشناس��ي و زمين مانده و مشكل دار قم، 
نبايد فراموش كنيم كه فرايند تغيير فضاي سبز 
در اين شهر و تبديل آنها به ساير مكان هاي اداري 
و تجاري موجب ايجاد مشكالتي همانند افزايش 

ريزگردها و گرماي دماي هواي شهر شده است. 
رئيس گروه تخصصي شهرس��ازي سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان قم معتقد است اگر آمار 
بگيريم كه باغ هاي موجود در قم تا چه ميزان توسط 
مردم يا نهادها تغيير كاربري يافته اند خواهيم ديد 
كه نهادهاي مذهبي و حوزوي در اين زمينه در صدر 
قرار دارند كه از ميان برداشتن باغ هاي ساالريه و 
خيابان معلم از جمله آن هاست. اين موارد با مباني 
مذهبي ما تع��ارض دارد و حال بايد پرس��يد چرا 
نهادهاي مذهبي دست به چنين اقدامي مي زنند.  
در همين راستا معاون استاندار قم نيز با بيان اينكه 
طرح تفصيلي هر ش��هر در واقع س��ند توسعه آن 
شهر به حساب مي رود، مي گويد: »قوانيني وجود 
دارد ك��ه اجراي اين اس��ناد باالدس��تي را ناديده 
مي گيرد و امروز كساني كه پول و نفوذ دارند از ما 
مي خواهند كه در ساخت و ساز به رسالت شهري و 
تخصصي خود عمل نكنيم.« بهشتي ادامه مي دهد: 
»تهيه طرح تفصيلي در سال هاي قبل در اختيار 
شهرداري قرار گرفت در حالي كه كميسيون ماده 
5 هم داريم كه طرح هاي تهيه ش��ده در استان در 

اين كميسيون تغيير مي كنند.«

  خراسان رضوي: پروژه ساخت داروخانه از محل اجراي نيت موقوفه 
»عبداهلل رضوي« بزرگ ترين موقوفه اس��تان خراس��ان رضوي در محل 
درمانگاه اين موقوفه با هزينه يك ميليارد و ۴00 هزار ريال در حال تكميل 
است. هاشم يوسفي، مدير مجموعه موقوفات »عبداهلل رضوي« با اشاره به 
مساحت اين پروژه گفت: ساخت اين پروژه در محل درمانگاه موقوفه واقع در 
سوران شهر شانديز از تيرماه سال ۹۶ در زميني به مساحت 112 متر مربع 
آغاز شده، و در اسفندماه سال جاري افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد. 

  مركزي: بيش از 200 نف��ر از دانش آموزان دخت��ر از اراك به مناطق 
عملياتي جنوب كشور اعزام شدند. فرمانده سپاه ناحيه اراك در حاشيه اين 
اعزام گفت: در اين اردوي سه روزه، زائران سرزمين راهيان نور از يادمان هاي 
دفاع مقدس از جمله والفجر8، ش��لمچه و شهداي هويزه بازديد خواهند 
كرد. محمدرضا عسگري ادامه داد: هدف از اعزام كاروان راهيان نور، تبليغ 
آرمان ها و اهداف شهداء و تجديد ميثاق و بيعت با آرمان هان شهدا و تشريح 

وضعيت مناطق عملياتي براي دانش آموزان است. 
  خوزستان: واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي بهبهان به بهره برداري رسيد. 
مديرعامل شركت برق و انرژي غدير گفت: براي ساخت و نصب تجهيزات واحد 
بخار اين نيروگاه به ظرفيت 1۶0 مگاوات، 1۴0 ميليون يورو هزينه شده است. 
ابراهيم خوش گفتار با بيان اينكه با افتتاح واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي 
بهبهان راندمان اين نيروگاه 15 درصد افزايش يافته است، افزود: با افتتاح اين 
واحد بخار روزانه در مصرف يك ميليون متر مكعب گاز صرفه جويي مي شود و 

ظرفيت توليد برق از 32۶ به ۴۹۶ مگاوات افزايش مي يابد. 
  ايالم: معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان ايالم از مرمت طاق شيرين و فرهاد در شهرستان ايوان 
خبر داد. رويا ارجمندي گفت: عملياتي كه توس��ط شوراي فني اداره كل 
براي مرمت اين بناي تاريخي تأييد شده شامل مرمت ديوار پشت بام، پاك 
كردن ديوارهاي داخلي و خارجي و از ميان بردن رسوبات آهكي است. طاق 
شيرين و فرهاد واقع در شهرستان ايوان مربوط به دوران ساساني در سال 

1380 به شماره 7۹۶۹ به ثبت رسيده است. 
  اردبيل: سرپرس��ت ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
شهرستان نير گورستان تاريخي روستاي پيرنق را ظرفيت پنهان گردشگري 
تاريخي اين شهرستان عنوان كرد. بهنام وكيلي گفت: گورستان تاريخي 
روستاي پيرنق يكي از آثار شاخص تاريخي شهرستان نير است به طوري كه 
اين گورستان معروف به گور قبري در شهرستان نير از لحاظ تنوع سنگ هاي 
صندوقچه اي شكل و نقش و نگارهاي روي سنگ در نوع خود بي نظير است. 
بنابر اين بايد با توجه به وجود اين ظرفيت تاريخي مي توان اقامتگاه هاي بوم 

گردي را تقويت كرده و ماندگاري گردشگر در اين منطقه را افزايش داد. 

رئيس بنياد سالمت رضوي در گفت وگو با »جوان«:
 26 هزار نفر 

از خدمات دارالشفاء رضوي بهره بردند
كافي است به س�راغ زائراني برويم كه طي دو ماه اخير و به خصوص 
چند هفته گذش�ته از دور و نزديك راه مش�هد مق�دس را در پيش 
گرفته بودند تا در مناسبت رحلت رس�ول اكرم)ص( و شهادت امام 
حس�ن مجتبي)ع( و امام رئوف ام�ام رضا )ع( در ج�وار حرم مطهر 
رضوي باش�ند. زائراني كه در حجم بس�يار بااليي حدود 4 ميليون 
نفر مهمان امام رضا )ع( ش�دند و حاال از بنياد س�المت رضوي خبر 
مي رسد كه با ارائه خدمات متنوع بهداشتي و درماني آستان قدس 
رضوي در ماه مح�رم و صفر به اين عاش�قان دلس�وخته، آنها را به 
بهترين نحو ممكن بدرقه كردند تا به شهر و كاشانه خود بازگردند. 
جايي كه رئيس بنياد سالمت رضوي به »جوان« مي گويد: به منظور 
خدمات رساني بهتر به زائران و مجاوران در اين ايام، عالوه بر 8پايگاه 
ثابت فوريت هاي پزشكي در حرم مطهر 25 پايگاه سيار نيز به تعداد 
اين پايگاه هاي ثابت افزوده ش�د ت�ا در مجموع خدمات پزش�كي 
شبانه روزي و رايگان با همكاري خادم ياران سالمت رضوي به بيماران 
اورژانس�ي در 33 پايگاه فوريت هاي پزش�كي اين آستان ملكوتي 
به ويژه مركز مجهز فوريت هاي پزش�كي صحن هدايت ارائه ش�ود. 

    
خدمات بهداشتي آستان قدس رضوي از قبل از راهپيمايي عظيم اربعين 
و در كشور عراق آغاز شد. در مسيري كه عاشقان اباعبداهلل حسين)ع( 
پاي پياده دل به معشوق س��پرده بودند. در آن روزها بيمارستان سيار 
رضوي با استقرار 1۴ اتوبوس سامانه درماني سيار به عموم زائران خدمات 
بهداشتي و درماني رايگان شامل درمان سرپايي، خدمات سونوگرافي 
و تصويربرداري، دندان پزشكي، آزمايشگاه، انجام عمل جراحي، معاينه 
پزشك و... ، در عمود ۶03، نقطه مياني مسير پياده روي اربعين حسيني 
از نجف به كربال ارائه كرد.  در همين رابطه رئيس بنياد سالمت رضوي 
به »جوان« گفت: با همكاري مؤسس��ه درماني آس��تان قدس رضوي، 
بيمارستان رضوي و مؤسس��ه خدمات دارويي رضوي خدمات متنوع 
درماني به عموم زائران و مجاوران اين آس��تان مقدس در مسير پياده 
روي اربعين حسيني و دهه آخر صفر ارائه شد و آنان با دسترسي آسان تر 
به امكانات پزشكي از مراس��م معنوي اربعين حسيني و بارگاه ملكوتي 
امام هشتم)ع( در اين ايام بهره مند شدند.  محمود شبستري با تأكيد بر 
اينكه اين خدمات با بهره گيري از ظرفيت بيش از يكصد پزشك و پرستار 
داوطلب و شيفته امام حسين)ع( ارائه شد، ادامه مي دهد: »بيمارستان 
سيار رضوي مس��ير نجف به كربال، روزانه ميزبان حدود 8 هزار نفر زائر 
بود.« اما بعد از پايان راهپيمايي اربعين، اين بار زائران راه مشهدالرضا را 

در پيش گرفتند تا چند روزي هم مهمان امام غريبان باشند. 
  بهره مندي از خدمات خودجوش مردمي

رئيس بنياد س��المت رضوي در مورد نحوه خدمات رس��اني به زائران و 
مجاوران حرم مطهر رضوي نيز مي گويد: »به منظور خدمات رساني بهتر 
به زائران و مجاوران در اين ايام، عالوه بر 8 پايگاه ثابت فوريت هاي پزشكي 
در حرم مطهر 25 پايگاه سيار نيز به تعداد اين پايگاه هاي ثابت افزوده شد 
تا در مجموع خدمات پزشكي شبانه روزي و رايگان با همكاري خادم ياران 
سالمت رضوي به بيماران اورژانسي در 33 پايگاه فوريت هاي پزشكي اين 
آس��تان ملكوتي به ويژه مركز مجهز فوريت هاي پزشكي صحن هدايت 
ارائه شود.  شبستري با تأكيد بر خدمات رساني شبانه روزي دارالشفاء امام 
رضا)ع( در طول س��ال در دوربرگردان بست شيخ طوسي حرم رضوي، 
ادامه مي دهد: »خدمات بخش هاي پزشكان عمومي و پرستاري اين مركز 
درماني به مناسبت ايام شهادت حضرت رضا)ع( به  صورت رايگان به عموم 
مردم ارائه شد و در مجموع 2۶ هزار نفر از خدمات فوريت هاي پزشكي و 
خدمات رايگان )دارالشفا( بهره مند شدند.« وي مي گويد: » 2۴ ايستگاه 
سالمت با همكاري دانشگاه علوم پزشكي، بسيج جامعه پزشكي، جمعيت 
هالل احمر، ظرفيت خودجوش مردمي و... در موكب هاي خدمت رساني 
به زائران پياده در مسيرهاي منتهي به ورودي هاي مشهد در اين ايام در 
نظر گرفته شد.« شبستري با بيان اينكه به طور عمده خدمات پانسمان 
زخم، انجام كمك هاي اوليه و ويزيت پزشك عمومي در اين ايستگاه ها 
انجام ش��د، تصريح كرد: »بنياد س��المت رضوي به عن��وان يك بازوي 
كمك دهنده امسال به بحث ايستگاه هاي سالمت ورود پيدا كرد و به طور 
عمده نقش هماهنگ كننده و ناظر را بر عهده داشت تا خدمات با انسجام 

بيشتر و متناسب با نياز زائران ارائه شود.«

 تصويب نهايي طرح توسعه پايدار روستايي 
در گچساران   

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي    كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه و بويراحم�د از تصويب 
نهايي ط�رح توس�عه پايدار روس�تايي در گچس�اران خب�ر داد. 
حسين جنتي گفت: در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 71۹ روستاي 
باالي 20 خانوار وجود دارد. از همين رو طرح توس��عه پايدار منظومه 
روستايي شهرستان گچساران در شوراي برنامه ريزي استان تصويب 
نهايي شده است. مديركل بنياد مس��كن انقالب اسالمي كهگيلويه و 
بويراحمد افزود: اين طرح براي اولين ب��ار در كهگيلويه و بويراحمد و 
به صورت پايلوت در روستاهاي شهرستان گچساران اجرا خواهد شد. 
جنتي ادامه داد: چگونگي توزيع خدمات، فراهم آوردن شبكه دسترسي 
راه ها، جلوگيري از اقدامات پراكنده سازمان ها در زمينه عمران روستايي 
و ساماندهي اين فعاليت ها در طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستايي 
تعريف شده است. وي گفت: در س��ال جاري 250پروژه در روستاهاي 
كهگيلويه و بويراحمد از س��وي بنياد مسكن انقالب اسالمي در دست 
اجراست. مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي كهگيلويه و بويراحمد 
افزود: اين پروژه ها در غالب آسفالت، سنگ فرش، جدول و ديوار حائل 
هستند. جنتي اضافه كرد: تاكنون 800 پروژه تحت عنوان طرح هادي 

در 3۹8روستاي كهگيلويه و بويراحمد اجرا شده است. 

 باغ گياه شناسي كاشان پايلوت كشوري 
و جهاني حفظ خزانه ژن هاي گياهي    

معاون خدمات شهري شهرداري كاشان     كاشان
از تبديل باغ گياه شناس�ي كاش�ان به 
عنوان پايلوت كشوري بلكه جهاني براي حفظ خزانه ژن هاي گياهي 
يا توس�عه گياهان داروي�ي در منطقه كويري كاش�ان خب�ر داد. 
محمدرضا خالدي، گفت: از آنجا كه فقط 13 باغ گياه شناسي در كشور 
اس��ت و بنا به داليلي 10 مورد از اين باغ ها از بين رفته است احداث باغ 
گياه شناسي يك فرصت استثنايي در كاشان است. وي با تأكيد بر اينكه 
كاشان با توجه به ش��رايط خاص آن كه اين باغ مي تواند يك برند براي 
آن باش��د افزود: ما نبايد اين فرصت را از دست بدهيم چون احداث اين 
باغ مي تواند يك پايلوت كشوري بلكه جهاني براي حفظ خزانه ژن هاي 
گياهي يا توسعه گياهان در منطقه كويري كاش��ان با دماي متغير ۶0 
درجه قرار بگيرد. به گفته اين مقام مس��ئول، احداث باغ گياه شناس��ي 
كاش��ان تالش و گامي براي حفظ و آموزش توس��عه گياهاني است كه 
شايد در اذهان فراموش ش��دند و االن مي توان به عنوان يك بانك ژني 
به آن استنباط كرد. معاون خدمات شهري شهرداري كاشان، با اشاره به 
اينكه بسياري از دانشجويان كشور نيز در بحث علوم گياهي مي توانند از 
اين منبع استفاده كنند ادامه داد: باغ گياه شناسي كاشان فرصتي است تا 
اين فضا بيشتر به مردم شناسانده و اين ظرفيت ويژه گردشگري طبيعي 
با محوريت گياهان دارويي و معطر بيشتر از قبل معرفي شود. خالدي، 
پروسه اقدام شده و توافقات انجام شده باغ گياه شناسي كاشان با شهرداري 
را يادآورشد و گفت: حمايت هر چه بيشتر و پيگيري سريع تر شهرداري در 
تكميل فرآيند شكيل تر احداث اين باغ در منظر ورودي شهري مي تواند 
به عنوان فضاي گردشگري و مباحث آموزشي دانشكده هاي كشاورزي 
مورد توجه و استقبال قرار بگيرد. به گفته وي، شوراي شهر ضرورت دارد 
دستور خاصي صادر كند تا با حمايت هاي خود اين فرصت استثنايي بيش 

از پيش شناسانده و مراحل تكميل آن عملياتي شود. 

محمدرضا هادیلو

هر ساله حدود يك 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

ميليون تن خرما 
در كش�ور تولي�د 
مي شود كه استان بوشهر با توليد بيش از 150 تن 
خرما در سال رتبه نخست توليد اين محصول را به 
خود اختصاص داده اس�ت. به رغم اينكه مقدار 
توليد س�االنه خرما در كشور باالس�ت و ايران 
به عنوان دومين توليدكننده برتر خرما در جهان 
ش�ناخته مي ش�ود، اما نبود صنايع تبديلي و 
بسته بندي منجر به اين شده كه تنها 20 درصد از 
اين محصول به بازارهاي خارجي راه يابد. اين در 
حال�ي اس�ت ك�ه ب�ا توس�عه صناي�ع اوليه و 
ثانويه مي  توان صادرات و ارزآوري اين محصول 
را حداقل تا س�ه برابر افزايش داد؛ توليدي كه 
به ط�ور قط�ع تضمين كننده اش�تغال اس�ت. 

    
س��االنه حدود يك ميليون و 25 هزار تن خرما در 
كشور توليد مي شود كه از اين حجم تنها 250 هزار 
تن خرما به ارزش 2۴۹ ميليون دالر به خارج از ايران 
صادر مي شود. به رغم كيفيت مطلوب اين محصول 
و ظرفيت افزايش توليد و صادرات، به اين دليل كه 
جاي صنايع تبديلي و بس��ته بندي در استان هاي 
توليدكننده اين محصول خالي اس��ت، نمي توان 
ظرفيت صادرات را از رقم 20 درصد هرساله افزايش 
داد. اين در حالي اس��ت كه كارشناسان متعددي 
معتقدند ايران به عنوان دومين توليدكننده خرما 
ظرفيت افزايش سه برابري صادرات خرما را دارد. 
گفته مي شود در حال حاضر حتي در استان بوشهر 
كه قطب اول توليد خرماي كشور محسوب مي شود 
هم صناي��ع تبديلي و بس��ته بندي كاف��ي يافت 
نمي شود. عالوه بر اين تعداد ۶5 واحد بسته بندي 
موجود در اس��تان نيز به دليل سياستگذاري هاي 
اش��تباه مس��ئوالن در اخذ مالي��ات و نبود كمك 
مالي ب��ه آنها امكان توس��عه و افزاي��ش فعاليت را 
ندارند. اين نيز در حالي اس��ت كه در صورت فعال 

شدن اين واحدها 120 فرصت شغلي براي بوشهر 
فراهم مي ش��ود. در حال حاضر گفته مي شود كه 
شش استان كش��ور به صورت تخصصي به كشت 
خرما مي پردازند؛ اين اس��تان ها شامل خوزستان، 
كرمان، هرمزگان، فارس، سيستان و بلوچستان و 
بوشهر مي شود كه مي توان با برنامه ريزي مناسب 
عالوه بر افزايش توليد و صادرات، فرصتي هم براي 

اشتغالزايي جوانان كشور فراهم كرد. 
  اشتراك گذاري تجربيات در نمايشگاه خرما

گفته مي ش��ود اس��تان بوش��هر به عنوان قطب 
توليد خرماي كش��ور، ۶ ميليون اصله نخل دارد 
كه همين موضوع گواهي بر ظرفي��ت باالي اين 
اس��تان براي توليد خرماس��ت و مي توان از اين 
فرصت براي اجراي طرح هاي اشتغالزايي و توسعه 
صنايع فرآوري و صادرات بهره برد. استاني كه در 
حال حاضر س��االنه حدود 150 هزار تن خرما از 
نخلستان هاي آن برداشت مي شود و دبير انجمن 
خرماي استان بوش��هر با اش��اره به ظرفيت هاي 

موجود در اين استان مي گويد: »80 هزار كشاورز 
در استان فعاليت مي كنند و نخل داري شغل عمده 
كشاورزان بوشهري است.« ابوالفضل روزي طلب 
با تأكيد بر ض��رورت توجه به ف��رآوري محصول 
خرما براي افزايش ص��ادرات مي افزايد: »با وجود 
اينكه خرما يكي از محصوالت استراتژيك استان 
بوشهر است، فرآوري آن در ساير استان ها صورت 
مي گيرد كه بايد اين مهم در استان تقويت شود.« 
وي با اشاره به اينكه در حوزه اشتغال نخيالت بايد 
نگاه ويژه تري داشت، ادامه مي دهد: »با برگزاري 
يك رويداد مل��ي در پايان فصل برداش��ت خرما 
مي توان به تحقق اي��ن موضوع كمك كرد.« الزم 
به ذكر است در اين راستا نخس��تين جشنواره و 
نمايشگاه خرما و صنايع وابسته از 22 تا 2۴ آبان 
در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي بوشهر 
داير شد تا فرصتي براي آشنايي و اشتراك گذاري 
تجربيات كساني باشد كه در حوزه توليد خرما و 

صنايع وابسته و صادرات آن فعاليت دارند. 

  شيوه آبياري نخلستان ها تغيير يابد
عالوه بر ضرورت توسعه صنايع تبديلي و بسته بندي، از 
معضالت ديگري كه خرماكاران استان هاي مهد توليد 
اين محصول دارند، بحث كمبود سردخانه و انبارهاي 
مناسب است. در اين خصوص رئيس انجمن خرماي 
استان بوشهر تأكيد مي كند: »وجود سردخانه هاي 
مجهز و پيشرفته متناسب با نوع محصوالت و شرايط 
نگهداري ميان مدت و بلندمدت آنها كاماًل ضروري 
است كه متأسفانه در استان بوشهر اينگونه تجهيزات 
بس��يار نادرند و معموالً در قطب هاي توليد مستقر 
نيستند.« ابوالقاسم كاووسي مي افزايد: »ساختار و 
تأسيسات شركت هاي بسته بندي و فرآوري بايد بر 
اساس آخرين استانداردهاي روز دنيا راه اندازي شوند 
تا امكان رقابت با ساير توليدكنندگان و تأمين نظر 
بازارهاي داخلي و خارجي را داشته باشند.« عالوه 
بر بحث صنايع اوليه و ثانويه و سردخانه ها و انبارهاي 
مجهز براي نگهداري محصوالت برداشت شده، مسئله 
ديگري كه اهميت بسياري دارد، بحث شيوه تأمين 
منابع آبي است؛ چراكه اكنون با كاهش بارندگي هاي 
س��االنه امكان آبياري به شيوه هاي مرسوم گذشته 
وجود ندارد. در اين خصوص محمدتقي منوچهري، 
رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان بوشهر با 
اشاره به ضرورت توس��عه آبياري نوين نخليات در 
اس��تان هاي توليدكننده خرما مي گويد: »در حال 
حاضر در اس��تان بوش��هر از 3۴ هزار و 250 هكتار 
نخلس��تان تنها 10 هزار هكتار از اراضي دشتستان 
در بخش هاي آبپخش، س��عدآباد و بخش مركزي 
دشتستان زير پوشش طرح آبياري نوين قرار دارد.« 
بنابراين در صورتي كه بخواهيم از ظرفيت درآمدزايي 
و اشتغالزايي اين نخلستان ها بهره ببريم نه تنها بايد 
شرايط صادرات با ايجاد صنايع تبديلي و بسته بندي 
فراهم شود، بلكه ضروري اس��ت شيوه هاي آبياري 
هم براي افزايش توليد تغيير يابد. اين تغييرات هم 
نه تنها در استان بوشهر كه بايد در تمام استان هاي 

توليدكننده خرما ايجاد شود.

20 درصد از خرماي يك ميليون تني ايران صادر مي شود
 نبود صنايع تبديلي و بسته بندي كافي در استان بوشهر به عنوان قطب نخست توليد خرماي كشور

مانعي براي افزايش صادرات و اشتغالزايي محسوب مي شود
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قم، شهر پروژه هاي نيمه تمام!
 فرودگاه، پروژه بلوار پيامبر اعظم)ص(، مونوريل و طرح تفضيلي از جمله پروژه هاي عظيمی هستند 

كه بدون كارشناسي شدن آغاز شده اند و روي دست قم مانده اند

تاالب ميانكاله احيا مي شود   
عضو مجمع نمايندگان مازندران از احياي     مازندران
تاالب ميانكال�ه دراين  اس�تان خبر داد. 
علي محمد شاعري با بيان اينكه بايد در حوزه گردشگري تحول ايجاد 
كنيم چراكه مي تواند بسياري از مشكالت اقتصادي و بيكاري مازندران 
را حل كند گفت: گردشگري ارزان ترين و سريع ترين روش براي رسيدن 
به توسعه مازندران است كه متأسفانه از ظرفيت مازندران به ويژه شرق 
مازندران استفاده بهينه نشده است. نماينده مردم در شهرستان بهشهر 
نكا و گلوگاه افزود: مازندران ساالنه پذيرايي 30 ميليون گردشگر است 
كه از اين تعداد كمتر از 1 درصد آن متعلق به شرق استان است. شاعري 
به پارك ملت، عباس آباد، منطقه حفاظت شده ميانكاله، قبرستان سفيد 
چاه، منطقه هزارجريب و از همه مهم تر فرهنگ غني مردم شرق استان 
كه متفاوت با ديگر نقاط مازندران است به عنوان جاذبه هاي شرق استان 
اشاره كرد و گفت: شرق مازندران داراي محصوالت خاصي مانند انجير 
گلوگاه، تمشك نكا و انار اشرف است اما چون زيرساخت ها فراهم نيست 
از اين ظرفيت نيز به درستي بهره برداري نشده است. وي با بيان اينكه 
مديريت مي تواند زمينه بهره برداري اجتماعي و فرهنگي در كل استان 
را فراهم  كند، ادامه داد: نادي��ده گرفتن ظرفيت هاي موجود در منطقه 
موجب شده تا شاخص بيكاري در شرق استان بيش از غرب مازندران 
باشد. شاعري همچنين از اختصاص 2 ميليارد تومان اعتبار جهت احياي 
تاالب ميانكاله براي توسعه پرنده نگري و افزايش دانش محيط زيستي 
مردم خبر داد و گفت: اين همه امكانات در منطقه است كه نيازمند همت 

و اقدام تمامي دستگاه هاي اجرايي براي توسعه گردشگري است. 

 239 پروانه بهره برداري صنعتي 
در البرز صادر شد   

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي     البرز
البرز از صدور 239 پروانه بهره برداري 
توليدي صنعتي از ابتداي سال جاري تاكنون در اين استان خبر داد. 
محمد امين بزازي پور فرش��ي گفت: از اين تع��داد 112 پروانه مربوط 
به ش��هرك هاي صنعتي دولتي و 8۹ پروانه براي شهرك هاي صنعتي 
خصوصي صادر ش��ده اس��ت. وي اضافه ك��رد: براي اين تع��داد پروانه 
بهره برداري صادر شده ۶ هزار و 1۶2 فرصت شغلي به ثبت رسيد. بزازي 
پور فرشي همچنين با اشاره به برگزاري نخستين نمايشگاه توانمندي هاي 
صادراتي و توليدي البرز ادام��ه داد: بيش از 100 هيئت تجاري و حدود 
10 كشور در اين نمايشگاه كه به مدت ۴ روز از بيست و ششم تا بيست 
و نهم آبان ماه در كرج برگزار مي شود شركت مي كنند. وي گفت: عراق، 
افغانستان، سوريه، لبنان، بالروس و روسيه از جمله كشورهايي هستند كه 
در اين نمايشگاه شركت حضور مي يابند. مدير عامل شركت شهرك هاي 
صنعتي البرز افزود: نشست سراسري فن بازار ملي به مدت 2 روز، نشست 
اقتصاد پويا و نشست تجاري و اقتصادي مشترك ايران و عراق و ايران و 

افغانستان از ديگر برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه است. 

 طرح گازرساني به 300 روستاي لرستان 
اجرا مي شود

مديرعامل شركت گاز استان لرستان     لرستان
از اجراي ط�رح گازرس�اني ب�ه 300 

روستاي لرستان خبر داد. 
غالمرضا لطفعليان با اشاره به بهره مندي مردم استان از نعمت گاز گفت: 
از مجموع 25 شهر استان لرستان 2۴ شهر از نعمت گاز برخوردار است. 
وي بابيان اينك��ه ۹۹/5 درصد جمعيت ش��هري و 8۶ درصد جمعيت 
روستايي اس��تان از نعمت گاز بهره مند  اس��ت افزود: از ابتداي امسال 
تاكنون ۴۴0 كيلومتر شبكه گاز در سطح استان لرستان اجرا شده است. 
مديرعامل شركت گاز استان لرستان با اشاره به اينكه از ابتداي امسال 
5 هزار انشعاب )علمك( نصب  شده و 10 هزار اشتراك نيز پذيرش  شده 
است ادامه داد: تاكنون در استان لرستان بيش از 7 هزار و ۶00 كيلومتر 
شبكه گاز اجرا و 2۴5 هزار انشعاب نيز نصب شده است. وي بيان كرد: 
هم اكنون طرح گازرس��اني به 300 روستاي اس��تان لرستان در دست 
اجراست و تا پايان سال تعداد زيادي از اين روستاها از نعمت گاز بهره مند 
مي شوند و در راستاي تكميل پروژه ها نيز مشكل اعتباري وجود ندارد. 

»قم«؛ شهري مذهبي كه به عنوان يكي از ميعادگاه هاي مسلمين و به خصوص 
شيعيان جهان به شمار مي آيد. شهري كه قرن هاست به خاطر بافت و موقعيت 
جغرافيايي اش مورد توجه بوده است. اما با اين تفاسير با اينكه معماري و موضوعات 

و پروژه هاي شهري قم جزو اولويت هاي آن است اما برخي دوگانگي ها بسياري 
از پروژه هاي اين شهر را زمين گير كرده است. به طوري كه حاال معاون استاندار 
با انتقاد از گسترش نماي رومي قم را شهر پروژه هاي نيمه كاره معرفي مي كند. 
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