
  مركزي: معاون بهره برداري ش��ركت آب و فاضالب اس��تان مركزي 
گفت: اجراي طرح اس��تفاده و نصب تجهيزات كم مصرف آب در ادارات، 
مدارس، خانگي و مس��اجد با هدف كاهش و مديريت مصرف آب در اين 
استان كليد خورد. بهمن آنالويي افزود: اين طرح با هدف تأمين شيرآالت 
كم مصرف براي مشتركان و دريافت اقساطي هزينه اجرايي مي شود. اين 
طرح بر اساس بند ب ماده ۲ قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و 

روستايي در كشور اجرايي مي شود. 
  خراسان جنوبي: مسئول ثبت آثار تاريخي و طبيعي استان خراسان 
جنوبي از ثبت آسياب علي آباد شهر بشرويه در فهرست ميراث ملي خبر 
داد. طاهره مال اندوز گفت: اين آسياب ششمين آسياب بشرويه است كه در 
مسير قلعه دختر تا رقه قرار دارد و از جمله آن دسته از آسياب هايي است كه 
در دل زمين به صورت دست كند ساخته شده است و هم اكنون به شماره 

3۲018 در فهرست ميراث ملي كشور به ثبت رسيده است. 
  گيالن: ۹00 هزار دالر امس��ال با صادرات صنايع دستي گيالن وارد 
كشور شد. سرپرست معاونت صنايع دس��تي اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان در اين باره گفت: ارز آوري با صادرات 
صنايع دستي گيالن در مقايسه با پارسال، 10 درصد افزايش داشته است. 
وين حالج رضايي افزود: صنايع چوبي، حصير، سفال، گليم، البسه محلي، 
رشتي دوزي، زيورآالت س��نتي، چرم و بافتني هاي سنتي از مهم ترين 

صنايع دستي صادر شده از گيالن است. 
  كرمانشاه: مدير امور عشايري استان كرمانشاه از آغاز كوچ پاييزه عشاير 
استان خبر داد. حسن احمدي گفت: هر ساله كوچ پاييزه عشاير استان به 
صورت رسمي از 30 آبان آغاز مي شود، اما هم اكنون نيز تعدادي از عشاير 
به داليلي مثل بارش هاي به هنگام و سرماي زودرس پاييزه كوچ خود را 
آغاز كرده اند. كوچ عشاير تا 15 آذر ماه به اتمام رسيده و از آن پس عشاير در 
مناطق قشالقي مستقر خواهند بود. الزم به ذكر است كه عشاير اين استان 

در مجموع نزديك به 40 درصد نياز پروتئيني استان را تأمين مي كنند. 
  خوزستان: مديركل هواشناسي خوزس��تان با بيان اينكه ميانگين 
س��اليانه روزهاي خاكي در اهواز حدود ۶1 روز است، گفت: از سال ۷۲ تا 
۹۶ هر ساله يك روز و نيم به تعداد روزهاي گرد و خاك اهواز افزوده شده 
است. محمد سبزه زاري افزود: كانون هاي مختلف گرد و خاك در خوزستان 
وجود دارند. كانون هاي جنوب شرق، جنوب و غرب اهواز و قسمت هاي بين 
هنديجان و ماهشهر كانون هاي فعال گرد و خاك هستند كه طي چند سال 
گذشته اهواز، شهرهاي شمالي استان خوزستان و حتي استان هاي ايالم و 

كرمانشاه را تحت تأثير خود قرار داده اند.

 همه منتظر رسيدن درناي سپيد
 حتي شكارچيان!

هر سال با فرارس�يدن آبان ماه تاالب هاي مازندران چشم انتظار 
مي نش�ينند تا مسافران هميشگي ش�ان از راه برس�ند. درناهاي 
س�فيد س�يبري كه بر اس�اس يك تقويم نانوش�ته و منظم هفته 
اول آبان مهاجرت خود را از س�رزمين جوجه آوري واقع در غرب 
س�يبري به س�وي آخرين حّد جنوبي مهاجرتش ك�ه تاالب هاي 
حاشيه جنوبي درياي خزر كه ش�امل اراضي غرقآبي و تاالب هاي 
فصلي منطقه فريدونكنار است، آغاز و تا اوايل اسفند در اين منطقه 
بسر مي برند. اما امسال گويي اين پرندگان زيبا كمي دير كرده اند. 
هرچند تاالب ها آنقدر منتظر مي مانند تا مسافرشان از راه برسد. 

    
مسير مهاجرت س��االنه درناهاي س��يبري فراتر از محدوده كشورها و 
قاره هاست. اين مس��ئله محققان را وادار مي س��ازد تا در جهت كشف 
معماي حركت اين پرندگان تالش كنند. زماني كه مناطق تاالبي قطب 
شمالي در اواخر تابستان شروع به يخ زدن مي كنند، پرنده هاي جفت 
به همراه جوجه هايشان حركت به س��مت مناطق گرم جنوبي را آغاز 
مي كنند.  تاالب فريدون كنار در جنوب شرقي شهر فريدون كنار واقع 
است كه با گرد هم آمدن مجموعه متنوعي از گياهان و جانوران آبزي، 
به يكي از غني ترين اكوسيس��تم هاي تاالبي شمال كشور تبديل شده 
اس��ت.  تاالب بين المللي فريدون كنار با بيش از 5 هزار هكتار وسعت 
يكي از تاالب هاي مهم ايران محس��وب مي ش��ود كه 5 س��ال قبل در 
فهرست تاالب هاي بين المللي جهان در سايت رامسر به ثبت رسيده و 
موردپذيرش مجامع جهاني واقع شد.  سال گذشته هم درست بعد از 
۲0 روز از آبان درناها به مازندران رس��يدند. البته در سال قبل تر از آن 
اين پرندگان در همان دهه اول آبان خود را به تاالب ها رسانده بودند. هر 
چند روز گذشته مديركل حفاظت محيط زيست مازندران با بيان اينكه 

اين تأخير جاي نگراني ندارد، گفته بود »درناها دير نكرده اند.«
   مصوبات شكار ممنوع، ابالغ نشده!

سال 88 بود كه تك درناي س��پيد خاكستري به ايران مهاجرت نكرد. 
سالي كه دل همه دوستداران محيط زيست را به درد آورد و حاال آنها با 

نگراني از خود مي پرسند: مبادا امسال هم نيايند؟
در حالي هنوز درناي س��پيد خاكس��تري به مازندران سفر نكرده كه 
مهاجرت پرندگان زمستان گذر در استان به اوج رسيده است و همپاي 
مهاجرت، نگراني از ش��كار بي رويه اين گونه هاي زيبا و منحصربه فرد 
نيز دوچندان ش��ده اس��ت.  اما نكته نگران كننده تر اينكه بسياري از 
شكارچيان غيرمجاز كمر به قتل درناي سفيد بسته اند. مسئله اي كه 
مديركل حفاظت محيط زيست مازندران با انتقاد از وضعيت شكار و صيد 
پرندگان مهاجر در استان معتقد است: »متأسفانه شكار و صيد همانند 
گذشته در فريدونكنار ادامه دارد و ش��كارچيان غيرمجاز به كار خود 
ادامه مي دهند و محيط زيس��ت به اندازه توان خود به مقابله و تخريب 
صيدهاي غيرمجاز مي پردازد و متخلف��ان را به دادگاه معرفي مي كند 
ولي همچنان صيادان غيرمجاز به كار خود ادامه مي دهند و اتفاق خاصي 
نيفتاده است.  حسينعلي ابراهيمي با بيان اينكه مبارزه با شكار غيرمجاز 
و صيدپرندگان در فريدونكنار جزو مصوبات شوراي تأمين است و هنوز 
اين مصوبات ابالغ نش��ده، مي گويد: »اميدواريم با ابالغ اين مصوبات 

بتوانيم جلوي شكار بي رويه را بگيريم.«
درناها 15 گونه دارند و درناي سپيد خاكس��تري، درناي فريادكش و 
تاج قرمز در ليست خطر قرار دارند و از درناي سپيد سيبري تنها يك 
قطعه باقي مانده است. پرهاي اين درنا كاماًل سپيد، داراي رقص و آواز 
باش��كوهي بوده و چين پوس��تي قرمزرنگ در ناحيه پيشاني اش ديده 
مي شود و به گفته كارشناسان تا ۷0 سال عمر مي كند و اگر جفتش از 
بين رود ديگر جفتي برنمي گزيند.  كاهش چشمگير درناها در شرايطي 
اتفاق مي افتد كه براس��اس تنها آمار ثبت شده از درناهاي سيبري كه 
به صورت گله اي مهاجرت مي كردند نش��ان مي دهد در س��ال 1۹30 

جمعيت آنها بيش از ۲00 قطعه بوده است.

 آموزش ۱۷ هزار نفر 
در مراكز فني و حرفه اي هرمزگان  

از ابتداي سال تاكنون بيش از ۱۷ هزار     هرمزگان
و ۵۰۰ كار آموز در مراكز فني و حرفه اي 

هرمزگان آموزش ديدند. 
معاون آموزش��ي فني و حرفه اي هرمزگان با اشاره به اينكه امسال بيش 
از 1۷ ه��زار و 500 كار آموز در مراكز فني و حرف��ه اي هرمزگان آموزش 
ديدند، گفت:10 هزار و 500 نفر از كارآم��وزان در مراكز دولتي و ۷ هزار 
نفر نيز در مراكز آزاد آموزش ديدند. گلزار نظري افزود: افراد جوياي كار در 
هرمزگان بايد براي كسب مهارت هاي فني در محيط كار واقعي به مراكز 
فني و حرفه اي استان مراجعه كنند. وي ادامه داد: در اين طرح داوطلبان 
به بنگاه هاي صنعتي و كارگاه هاي صنفي معرفي مي شوند و به مدت يك 
سال مشغول مي شوند. اين داوطلبان مشمول قانون كار نمي شوند، اما مراكز 
فني و حرفه اي موظف به بيمه كردن آنها در مقابل حوادث هستند. الزم 
به ذكر است كه اين داوطلبان بايد بيش��تر از 15 سال سن داشته باشند. 
گلزار نظري گفت: اكنون 105 رش��ته فني و حرفه اي در مراكز دولتي و 
آزاد آموزش داده مي شود كه رشته هاي خياطي، گلدوزي، مكانيك، برق، 
جوشكاري، گرافيك، تعميرات رايانه، تصوير برداري و كيف دوزي چرمي از 
مهم ترين آنهاست. وي افزود: پارسال بيش از ۲۲ هزار نفر در مراكز فني و 
حرفه اي آموزش ديدند و در حال حاضر 11 مركز دولتي و 15۷ مركز آزاد 

فني و حرفه اي در هرمزگان فعاليت مي كنند. 

 مهار آب هاي سطحي در بندر بوشهر 
مسئله استراتژيك است  

مع�اون اجراي�ي و خدم�ات ش�هري     بوشهر
ش�هرداري بوش�هر از مه�ار آب هاي 
سطحي بندر بوش�هر به عنوان يك مسئله اس�تراتژيك نام برد. 
وحيد واعظي با اشاره به اينكه شمار كم كانال هاي دفع آب هاي سطحي 
اين ش��هر جوابگوي آبگرفتگي معابر و پياده روها در هنگام بارندگي ها 
نيس��ت، گفت: اين كانال ها در برخي بارندگي ها با م��د دريا همزمان 
مي ش��ود و آبگرفتگي در برخي از محل هاي شهر بوشهر را دو چندان و 
كار دفع آب هاي سطحي را با مشكل روبه رو مي كند. وي افزود: در برخي 
از محالت شهر نيز به دليل ساخت و سازهاي غيرقانوني و بدون كانال 
دفع آب هاي سطحي خروج آب ناشي از بارندگي در آنها به كندي صورت 
مي گيرد. معاون شهردار بوش��هر ادامه داد: در اين زمينه انتظار مي رود 
براي مواقع اضطراري پليس راهور با شهرداري براي بستن مسيرهاي 
پرمخاطره هم��كاري كند. واعظي همچنين با اش��اره به فعال ش��دن 
كارگروه هاي چهارگانه س��تاد مديريت بحران شهرداري بوشهر يادآور 
شد: در جريان بارندگي هفته گذشته در اطراف ميدان معراج شهر بوشهر 
با وجود حجم قابل توجهي آبگرفتگي خودروها دچار آبگرفتگي شدند 
كه با تالش نيروهاي شهرداري تردد آنها تسهيل شد. معاون اجرايي و 
خدمات شهري شهرداري بوشهر گفت: در ارتباط با ساماندهي وضعيت 
آب هاي سطحي شهر بوشهر به ويژه در زمان بارندگي ها طرح مطالعات 
جامع كانال دفع آب هاي سطحي شهر بوشهر آغاز شده كه انتظار است با 
شناخت كامل از وضعيت موجود چشم انداز مطلوب خود را در اين حوزه 

طراحي و ميزان آبگرفتگي ها را به حداقل برسانيم. 

طرح شهر شاد در سمنان تدوين مي شود  
فرماندار س�منان از تدوين طرح شهر     سمنان
شاد به منظور افزايش نشاط و پويايي 

اجتماعي در مركز استان سمنان خبر داد. 
عباس دانايي با اشاره به ش��اخص هاي مختلف تعريف شده براي شادي 
در منابع علمي و منابع ديني گفت: مسئوالن براي تدوين ساز و كارهاي 
چگونگي تحقق راهبرد »س��منان شهر ش��اد« تالش كنند. وي افزود: 
برنامه ريزي ها به منظور افزايش نشاط و شادي در جامعه متناسب با فرهنگ 
سمنان باشد و بومي سازي مؤلفه ها و شاخص هاي يك شهر شاد متناسب 
با شهر سمنان تدوين شود. دانايي ادامه داد: با نگاه به آمارهاي بين المللي 
و بررسي هاي صورت گرفته، مؤلفه ها و موارد شادترين شهرهاي جهان 
مي توان به اطالعات مهمي دست يافت كه الزم است با همفكري منابع 
و ظرفيت هاي علمي مراكز آموزش عالي شهرستان و هم چنين نهادها و 
مسئوالن اجرايي اين شهرستان، شاخص ها بومي شده و مدلي براي شهر 
سمنان ارائه شود. فرماندار س��منان با تأكيد بر ضرورت پيوستن جامعه 
دانشگاهي براي اجراي طرح شهر شاد در سمنان گفت: دانشگاه سمنان در 
بازه زماني يك ماهه با همفكري ساير مراجع و منابع علمي و ديني و تعامل 
و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در قالب طرح پژوهشي مدلي از شهر شاد 
در سمنان ارائه دهد. وي خاطر نشان كرد: جهاد دانشگاهي استان نيز بايد 
با همكاري اعضاي ستاد غني سازي اوقات فراغت شهرستان ظرف يك ماه 
پيش نويس طرح نياز سنجي از مخاطبان برنامه هاي غني سازي اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان با محوريت تقويت نشاط در جامعه را تهيه كند. 

محمدرضا هاديلو

در حالي همدان به 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

عن�وان يك�ي از 
ي  ن ها س�تا ا

توريست پذير كشور شناخته مي شود و از هزار و 
8۰۰ اثر تاريخي و طبيعي ارزش�مند در راستاي 
توس�عه بخش گردش�گري برخوردار است كه 
به رغم ثبت ملي هزار اثر، هنوز هيچ يك از اين 
آثار به ثبت جهاني نرسيده اند. اين نيز در حالي 
است كه كارشناسان با آغاز رويداد همدان 2۰۱8 
اميد به ثبت جهاني حداقل چند اثر ممتاز تاريخي 
استان را داش�تند. يكي از اين آثار تپه تاريخي 
هگمتانه است كه نه تنها طي رويداد همدان 2۰۱8 
نتوانسته راهي به يونسكو بيابد، بلكه با معضل 
دست درازي سازمان هاي ديگر هم روبه روست. 

    
فرصت كم است، كمتر از دو ماه ديگر سال ۲018 
ميالدي هم به پايان مي رس��د و روي��داد همدان 
۲018 تمام مي ش��ود. رويدادي كه اميد بود طي 
آن چند اثر ممتاز همدان به ثبت جهاني برس��ند 
و فرصت براي جذب توريست و معرفي استان به 
سراسر دنيا را در تمام ايام فراهم كند. با اين حال از 
هزار و 800 اثر تاريخي و طبيعي استان كه هر كدام 
مي توانند بهانه اي براي جذب گردش��گر باشند، 
حتي يك اثر هم تاكنون نتوانسته است به ليست 
آثار يونس��كو راه يابد. الزم به ذكر است كه از بين 
اين آثار هزار اثر به ثبت ملي رسيده اند و نام حدود 
800 اثر هم در هيچ جايي به ثبت نرسيده است. 
در بين اين آثار ثبتي نام هگمتانه هم مي درخشد. 
ش��هري كه به عنوان نخس��تين پايتخ��ت ايران 
شناخته مي شود و قدمتي 3 هزار ساله دارد. اين 
شهر كه يكي از آثار ارزشمند و مهم ايران كهن به 
شمار مي آيد، ش��هري تاريخي كه در مركز شهر 
همدان است و در تاريخ ۲4 شهريور سال 1310 
و با ش��ماره ۲8 به ثبت ملي رسيده است. به رغم 
اينكه اين ش��هر جزو 30 اثر نخست ثبتي كشور 
محسوب مي شود اما تاكنون نام آن جهاني نشده 

است. شهري كه در دل آن تپه تاريخي هگمتانه 
قرار دارد و حتي هنوز كاووش هاي باستان شناسي 
تمام و كمال هم در محدوده آن انجام نشده است. 

  رويداد همدان 2۰۱8 در انتهاي خط
حاال با اين شرايط كارشناس��ان از ابتداي رويداد 
همدان ۲018 اميد به اين داش��تند كه هگمتانه 
در فهرست آثار يونس��كو قرار گيرد و اين موضوع 
بهانه اي شود تا توجه ها به سمت اين شهر بيشتر 
جلب شود و گردشگري اس��تان رونق يابد. با اين 
حال روزشمار پايان سال ۲018 آغاز شده است و 
هنوز خبري از ثبت جهاني هگمتانه نيست. در اين 
خصوص نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراي اسالمي از نبود جديتي براي ثبت جهاني 
آثار تاريخي همدان انتقاد مي كند و مي گويد: »بعد 
از چند سال پيگيري، اين درك كه همدان مي تواند 
با جذب توريست و فعال كردن  صنعت گردشگري 
اقتصادش را از ركود بي تدبيري ها خارج كند جا باز 
كرده اما متأسفانه در همين بين مهم ترين مسئله 
يعني استفاده از امكانات بين المللي براي معرفي 

جاذبه هاي تاريخي همدان مغفول مانده و براي آن 
جديتي ديده نمي شود.« امير خجسته مي افزايد: 
»بايد در خصوص ثبت جهاني هگمتانه با شفاف 
كردن مش��كالت و موانع هر چه سريع تر موضوع 
را به نتيجه برسانيم يا اينكه متوليان به صراحت 
اعالم كنند كه براي اي��ن كار تصميمي ندارند.« 
به رغم اينكه تاكنون اقدامي در راستاي ثبت جهاني 

هگمتانه به جز ارس��ال پرونده به يونس��كو انجام 
نشده است، اما رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري مي گويد: »ثبت جهاني 
تپه هگمتانه ۲ تا 3 س��ال زمان مي برد و نيازمند 
همكاري همه مسئوالن استان و شهرستان است.« 
مسعود سلطاني فر ادامه مي دهد: »درباره رعايت 
ضوابط يونسكو اگر همكاري هاي الزم انجام شود 
اين پرونده در س��ال ۲018 تا ۲01۹ در ليس��ت 
فهرس��ت جهاني قرار مي گيرد و اين امر منوط به 

همكاري همه مسئوالن است.«
  توقف ثبت هگمتانه در ايستگاه وعده ها

به رغ��م اينكه بارها ب��ر ضرورت هم��كاري همه 
مسئوالن براي جهاني شدن هگمتانه تأكيد شده 
است و اين مهم بر كسي پوش��يده نيست، اما در 
كمال تعجب س��ال گذش��ته جاده اي به عرض 
10متر در مسير هگمتانه از سوي شهرداري ايجاد 
ش��د. جاده اي كه تضمين كننده حيات اشتغالي 
تعداد كمي از مردم اس��ت. اين نيز درحالي است 
كه مي بايست شهرداري مغازه هاي محدوده تپه 
هگمتان��ه را خريداري كند و س��ايت هگمتانه را 
تعريض كند اما به جاي اين اقدام تنها جاده سازي 
صورت گرفت. جاده س��ازي كه خود مانعي براي 
ثبت جهاني هگمتانه محس��وب مي شود. چراكه 
عالوه بر تجاوز به حري��م هگمتانه بخش زيرين 
منطقه آس��فالت ش��ده نيز هنوز به طور كامل از 
سوي باستان شناس��ان كاووش نشده است. حاال 
با اين شرايط بايد ديد مس��ئوالن از اين پس چه 
تصميم��ي مي گيرند و آن طور كه ادعا مي ش��ود 
مي خواهن��د هگمتان��ه را ثبت جهان��ي كنند و 

گردشگران را به سمت خود جذب كند يا نه؟!
الزم به ذكر اس��ت كه مونس��ان، رئيس سازمان 
ميراث فرهنگ��ي در مصاحبه هاي پيش��ين خود 
گفته بود كه ورود هر گردش��گر به طور ميانگين 
1000 دالر ارزآوري دارد و مي تواند ش��ش شغل 
ايجاد كند. همين موضوع هم س��ندي بر اهميت 

داشتن جهاني شدن هگمتانه است.

پرونده جهاني شدن هگمتانه از رويداد همدان 2018 جا ماند
 همدان از هزار و 800 اثر تاريخي و طبيعي ارزشمند برخوردار است

 كه هنوز هيچ يك از آنها به ثبت جهاني نرسيده است!

آب و هواي پاك و مطلوب در كنار تنوعي از گل و 
گياه ازجمله شرايطي به حساب مي آيند كه تأثير 
بس��يار خوبي در توليد بهتر و باكيفيت تر عسل 
دارند؛ موقعيتي كه موجب ش��ده تا بهره برداران 
در خراسان شمالي طي س��ال هاي اخير بتوانند 
در اين زمينه حرف هايي براي گفتن داشته باشند 
و عالوه بر تأمين نياز داخلي گوش��ه چش��مي به 
بازارهاي صادراتي داشته باشند.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي خراسان شمالي در اين خصوص 
مي گويد: »امسال ۲ هزار تن عسل در اين استان 
توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 

حدود ۶ درصد افزايش پيدا كرد.«
عبداهلل يوسفي مي افزايد: »هم اكنون تعداد افراد 
شاغل در حرفه زنبورداري اين استان، ۲ هزار و 58 
نفر و تعداد كلوني هاي شمارش شده 1۷۲ هزار و 
۶۷۷ كلوني است كه از اين تعداد كلوني مقدار ۲ 
هزار تن عسل توليد شده است.« وي با بيان اينكه 
آمار تعداد زنبورداران نس��بت به س��ال۹5، ۲/۶ 
درصد و تعداد كلوني ها ۲/۹ درصد افزايش داشته 
اس��ت، ادامه مي دهد: »سال گذش��ته در استان 
مقدار هزار و 885 تن عسل توليد شد.« به گفته 

وي در س��ال جاري از هر كلوني 11/۶ كيلوگرم 
عسل به دس��ت آمد در حالي كه پارسال به ازاي 
هركلوني 11/۲5 كيلوگرم عسل توليد شده است.  
اين در حالي است كه همت و تالش زنبورداران، 
به كارگيري توصيه هاي كارشناس��ي، اس��تفاده 
از ملكه هاي اصالح ش��ده و بارش به موقع باران و 
پراكنش مناسب از علل افزايش توليد عسل در اين 
استان است.  از طرفي استان خراسان شمالي به 
لحاظ شرايط مناسب آب و هوايي و وجود مراتع 
غني پوشيده از گياهان دارويي در سال ۹4 از نظر 
ميزان توليد عسل رتبه سيزدهم و از نظر ميانگين 
توليد به ازاي هر كلوني )به��ره وري( رتبه پنجم 
كش��وري را كس��ب كرد.  همچنين وجود اقليم 
متفاوت در گس��تره ۲ ميليون هكتاري خراسان 
شمالي شرايط را براي پرورش زنبور عسل فراهم 
كرده است به طوري كه رش��ته  كوه هاي آالداغ، 
سالوك و شاه جهان از بهترين مناطق براي توليد 
عسل در استان محسوب مي ش��وند.  همچنين 
شرايط اقليمي و پوشش گياهي مساعد به ويژه در 
مناطقي همچون درمانه، سملقان و بهكده رضوي، 
زمينه مناسبي براي توسعه صنعت زنبورداري در 

خراسان شمالي فراهم كرده است. 
  زنبورداري صنعتي پرسود

كيفيت باالي عسل توليدي در خراسان شمالي 
موجب شده تا به يكي از محصوالت مهم كشاورزي 
صادراتي استان به كشورهاي عراق، تركمنستان، 
پاكستان و آس��ياي ميانه تبديل شود.  اين مهم 
باعث شده تا ساالنه حدود 40 ميليون دالر ارز از 
فروش آن عايد كشور و دست اندركاران اين صنعت 
شود.  از سوي ديگر با توجه به ارگانيك بودن عسل 
خراسان شمالي در بازار داخلي نيز به استان هاي 
مجاور ازجمله خراسان رضوي، گلستان و سمنان 

صادر مي ش��ود.  عالوه بر اين مهم فرآورده هاي 
صنعت زنبورداري عالوه بر عسل، گرده، ژله رويال 
)غذاي مورد اس��تفاده ملكه(، موم و... را ش��امل 
مي ش��ود كه در زمينه هاي دارويي و تغذيه مورد 
استفاده قرار مي گيرند. از سوي ديگر اين صنعت 
تأثير مهمي در گرده افشاني گياهان باغي و توسعه 
كمي و كيفي محصوالت، حفاظت محيط زيست 
و حفظ گونه هاي گياهي دارد. از هر كندو حدود 
400 تا 500 گرم ژله رويال توليد مي ش��ود؛ اين 
ژله مي تواند در تمامي فصول س��ال توليد ش��ود 
ولي بهترين زمان توليد آن فصل بهار اس��ت زيرا 

طبيعت سرشار از گل و گرده هاي آنهاست. 
  رتبه سوم باكيفيت ترين عسل كشور

پس از عس��ل توليدي در اس��تان هاي اردبيل و 
آذربايجان ش��رقي ك��ه كيفيت برت��ري را از آن 
خود كردند نوبت به خراس��ان ش��مالي مي رسد 
كه در اين زمينه حرف هايي براي گفتن داش��ته 
باشد؛ اين در حالي اس��ت كه مشكالتي از قبيل 
خشكسالي و مسائل مالي نتوانسته مانع جدي در 
توليد آن ايجاد كند.  يكي از توليدكنندگان عسل 
در استان با اشاره به خشكسالي هاي پي درپي در 
استان مي گويد: »در شرايطي كه خشكسالي ها و 
كمبود بارندگي و درنتيجه گرماي زودرس بهاري 
س��بب پژمردگي گل ها و كاهش شهد و گرده در 
استان شده و توليد عسل را كاهش داده است، اما 
توليدكنندگان عزم خود را جذب كرده اند تا خللي 

در توليد عسل ايجاد نشود.«
صادق حسن پور مي افزايد: »اگر به صورت جداگانه 
و بر اساس تعداد كلوني هاي هر زنبوردار نگاه كنيم 
متوجه مي شويم كه در سال هاي اخير ميانگين 
توليد عسل در استان كاهش چشمگيري داشته 
به گونه اي كه در چندين سال پيش از هر كلوني 
حدود 1۹ الي ۲0 كيلو عسل برداشت مي شد در 
حالي كه اكنون توليد به زير 10 كيلوگرم عسل در 

هر كلوني رسيده است.«
با اي��ن وجود كيفيت ب��االي عس��ل توليدي در 
خراسان شمالي كه باالترين ميزان استانداردهاي 
ارگانيك را به خود اختصاص داده است سبب شده 
تا مشتريان داخلي و خارجي از طرفداران جدي 
آن به شمار روند.  آمارها نش��ان مي دهد تنها در 
سال گذشته بيش از ۲ هزار تن عسل طبيعي در 
مراتع و كندوهاي زنبور استان توليد شده، كه اين 
موضوع نويدبخش آينده اي خوب براي توليد اين 
محصول باكيفيت است.  لذا با در نظر گرفتن نقش 
زنبورعسل به عنوان توليدكننده عسل، موم، ژله 
رويال، گرده گل، زهر و س��اير فرآورده ها از يك 
طرف و ايفاي نقش آن در گرده افش��اني گياهان 
و افزايش كمي و كيفي محصوالت كش��اورزي و 
همچنين حفظ محيط زيس��ت مي توان به يقين 
مدعي ش��د كه با توجه بيش��تر به اي��ن بخش، 
زنبورداري سهم قابل توجهي در توسعه اقتصادي 

و طبيعي استان را به همراه خواهد داشت.

كيفيت باالي عس�ل توليدي در 
خراسان شمالي موجب شده تا به 
يكي از محصوالت مهم كشاورزي 
صادراتي اس�تان به كش�ورهاي 
عراق، تركمنس�تان، پاكستان و 

آسياي ميانه تبديل شود

از هزار و 800 اثر تاريخي و طبيعي 
اس�تان همدان حتي يك اثر هم 
تاكنون نتوانسته است به ليست 
آثار يونس�كو راه يابد. از بين اين 
آثار هزار اثر به ثبت ملي رسيده اند 
و نام ح�دود 800 اثر ه�م در هيچ 

جايي به ثبت نرسيده است
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 اقتصاد خراسان شمالي 
با توليد ۲ هزار تن عسل شيرين مي شود

 گردشگري ورزشي در استان فارس 
توسعه مي يابد  

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و     فارس
گردشگري استان فارس از انجام تالش هايي 
با هدف توسعه گردشگري ورزشي در اين استان خبر داد و گفت: در اين 
راس�تا تفاهم نامه اي ب�ا اداره كل ورزش و جوانان مبادله ش�ده اس�ت. 
مصيب اميري افزود: ميزباني رويدادها و مس��ابقات ورزشي فرصتي ويژه 
براي اشتغالزايي و كسب درآمد محسوب مي شود و اكثر كشورها در اين 
زمينه سرمايه گذاري كرده اند. وي اضافه كرد: تلفيق ورزش و گردشگري 
به دليل فراهم آوردن زمينه فراعت و نشاط، امكاني براي ارتقای سالمت 
جامعه و كاهش چش��مگير ميزان آس��يب هاي اجتماعي ايجاد مي كند. 
اميري با بيان اينكه فارس اس��تاني چهار فصل محس��وب مي ش��ود كه 
جاذبه هاي منحصر به فرد تاريخي، فرهنگي، ادبي و طبيعي دارد، گفت: با 
هدف رشد و توسعه گردشگري ورزشي و بهره وري از منابع و ظرفيت ها، 
تفاهم نامه اي بين اداره هاي كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
و ورزش و جوانان مبادله ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: در اين تفاهم نامه، 
اس��تفاده از چهره هاي ملي و جهاني ورزش اس��تان به عنوان س��فيران 
گردشگري، اعالم برنامه هاي مس��ابقات جهاني و ملي از شش ماه قبل به 
اداره كل ميراث فرهنگي براي برنامه ريزي مناسب، برگزاري جشنواره هاي 
ورزشي )ورزش هاي همگاني( در سطح ملي براي ترغيب سفر به فارس و 
برنامه ريزي برگزاري مسابقه هايي در فصول كاهش حجم گردشگر، مد نظر 
قرار گرفته است. اميري اضافه كرد: هماهنگي با دفاتر خدمات مسافرتي 
براي تهيه بسته هاي س��فر، معرفي تورهاي استان گردي، روستاگردي و 
بوم گردي و ارائه خدمات براي گردش��گران تورهاي ورودي و داخلي در 
ايام برگزاري مس��ابقات و بعد از آن، هماهنگي با اماكن اقامتي و پذيرايي 
تحت پوشش ميراث فرهنگي فارس براي ارائه تخفيف هاي ويژه به تورهاي 

ورودي داخلي و خارجي از موارد مد نظر طرفين در اين تفاهم است. 

 افزايش ۵۵ درصدي 
صادرات ميگوی گلستان  

مديركل شيالت گلس�تان با اشاره به     گلستان
اينكه امسال بيش از 8۰ درصد ميگوی 
گلستان صادر مي شود از افزايش ۵۵ درصد صادرات اين محصول 

نسبت به سال گذشته خبر داد. 
سيدجواد قدس علوي گفت: امسال توليد ميگو گلستان از پيش بيني ها 
فراتر رفته و به بيش از ۲ هزار و 500 تن رس��يده اس��ت كه از اين ميزان 
بيش از 80 درصد آن صادر مي شود. وي افزود: همچنين با وجود مشكالت 
در حوزه حمل و نقل تالش داريم ميزان صادرات از طريق كريدور ريلي 
ايران- تركمنستان- قزاقستان را افزايش دهيم و بيش از پيش در بازار هاي 
روسيه و چين حضور داشته باشيم. قدس علوي گفت: دو واحد عمل آوري 
اس��تان كد هاي صادراتي IR و EC اتحاديه اروپ��ا را دريافت كرده اند و 
مي توانيم از اين پس محصوالت خود را در بازار هاي جهاني با برند استان 
به فروش برسانيم، اگر چه اكنون كشور هاي مقصد صادرات ميگو استان 
كشور هاي ويتنام، امارات، هنگ كنگ، عمان و اس��پانيا هستند. وي بر 
همكاري بيشتر گمرك اينچه برون با ساير دستگاه هاي مرتبط تأكيد كرد و 
ادامه داد: مرز اينچه برون مي تواند به عنوان مسير صادرات ميگوي جنوب 
به آسياي ميانه و حتي اروپا، با امنيت بيشتر و هزينه كمتر مطرح باشد. 
علوي گفت: با وجود 5 مركز فعال فرآوري ميگو در استان و صادرات آن، 

امسال 13ميليون دالر ارزآوري براي استان خواهد داشت. 

ش�رايط مس�اعد آب و هوايي در كنار تنوع�ي از ان�واع گل و گياه در 
ارتفاعات خراس�ان ش�مالي تمام ش�رايط توليد عس�ل درجه يك را 
براي كس�اني كه در اين رش�ته فعاليت مي كنند، فراهم كرده اس�ت.  
اين مهم موجب ش�ده ت�ا بس�ياري از عالقه مندان با س�رمايه گذاري 
در اي�ن زمينه طي س�ال هاي اخي�ر مي�زان توليد عس�ل درجه يك 

را ت�ا 40 درصد افزاي�ش دهند.  اين امر س�بب ش�ده تا ضم�ن رونق 
كن�دوداري در مناط�ق مختلف اس�تان روزب�ه روز بر تع�داد افرادي 
كه ب�ه اين ش�غل مي پيوندند، افزوده ش�ود.  موضوعي ك�ه طبق آمار 
سازمان جهاد كشاورزي استان س�ال گذشته بيش از 2 هزار تن عسل 
طبيعي در مراتع و كندوهاي زنبور اس�تان توليد و به بازار عرضه شد. 
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