
باز هم يكس��ال ديگر گذش��ت و زمان برداش��ت 
محصول چغندر قند در استان هاي آذربايجان غربي، 
خراسان شمالي، خوزستان، اصفهان و چند منطقه 
ديگر فرا رس��يد. محصولي آبدوست كه به گفته 
كارشناسان، توسعه سطح زير كشت آن تهديدي 
براي منابع آبي كشور به حساب مي آيد. با اين حال 
امسال هم همچون سال هاي گذشته كشاورزان 
بسياري در 11 استان كشور دست به كشت اين 
محصول زدند و س��طح زير كش��ت را هم به طور 
چشمگيري افزايش دادند. گفته مي شود امسال 
س��طح زير كش��ت چغندرقند به 17 هزار هكتار 
افزايش يافته و قرار است تا سال آينده نيز به 30 
هزار هكتار برسد. معضلي كه اكنون در قطب توليد 
چغندر قند كشور يعني استان آذربايجان غربي به 
عنوان يكي از علت هاي كم آب شدن سطح درياچه 
اروميه معرفي مي شود. نكته قابل تأمل اين است 
كه كشت اين محصول اغلب در مناطقي همچون 
اروميه توسعه مي يابد كه با معضل كم آبي و كاهش 
سطح آب هاي زيرزميني مواجه هستند. بنابراين 
اين اقدام عالوه بر هدر رفتن منابع آبي، منجر به 
افزايش ش��وري خاك و كاهش حاصل خيزي آن 
مي شود. با اين حال همچنان مسئوالن كشاورزان 

را به توسعه كش��ت اين محصول غير استراتژيك 
تشويق مي كنند. محصولي كه بر اساس اعالم نظر 
كارشناسان توليد هر كيلوگرم آن به بيش از 300 

ليتر آب نياز دارد. 
   اصرار عجيب مسئوالن به افزايش توليد!

البته مش��كل توسعه كش��ت چغندر قند تنها به 
همين جا كه مناب��ع آبي بليعده مي ش��ود ختم 
نمي ش��ود. چراكه اكنون كه زمان برداش��ت فرا 
رسيده، قيمت تعيين شده از س��وي كارخانه ها 
ناچيز است و سود كش��اورزان تأمين نمي شود؛ 
يا ميزان توليد به قدري باالس��ت كه كارخانه ها 
ظرفيت پذيرش آن همه چغن��در قند را ندارند و 
در نهايت در هر دو حالت كشاورزان به اجبار بايد 
اين محصول آبدوست را به دامداري ها به عنوان 
خوراك دام به فروش برسانند. اكنون اين معضل 
در استان خراس��ان ش��مالي به وقوع پيوسته و 
كشاورزان كاميون كاميون چغندرهايشان را راهي 
دامداري ها مي كنند. در اي��ن خصوص نماينده 
مردم اروميه نيز در مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با »جوان« مي گويد: »درس��ت اس��ت 
كه چغندرقند به لحاظ كش��اورزي محصولي پر 
سود است، اما با اين حجم توليد نه سودي نصيب 

كش��اورزان مي ش��ود و نه منابع آب��ي مي توانند 
فرصتي براي تجدي��د بيابند.« ه��ادي بهادري 
با اش��اره به اينكه يكي از داليل خش��ك ش��دن 
درياچه اروميه و زمان بر شدن احياي آن همين 
معضل كش��ت بي برنامه محصوالت آبدوس��ت 
اس��ت، ادامه مي دهد: »دولت مؤظف است براي 
حفاظت از منابع ارزشمند كشور جلوي طرح هاي 
ويران گري همچون توسعه كشت چغندرقند كه 
به منابع آبي خسارت مي زند را بگيرد. با اين حال 
هيچگونه همتي از س��وي متوليان در اين راستا 
ديده نمي ش��ود.« وي ادامه مي ده��د: »به نظر 
مي رس��د مس��ئوالن عالي رتبه جهادكشاورزي 
از كارخانه داران چغندرقن��د حمايت مي كنند و 

نمي گذارند كشت اين محصول كاهش يابد.« 
بهادري با تأكي��د اين موضوع ك��ه كارخانه داران 
با مسئوالن عالي رتبه جهادكش��اورزي دست به 
يكي كرده اند و منابع آبي را براي كس��ب سود  به 
هدر مي دهند بيان مي كند: »چغندر قند و توليد 
قند به عنوان يك محصول اس��تراتژيك همچون 
گندم شناخته نمي ش��ود كه روز به روز بر سطح 
زير كشت آن افزوده  شود. اكنون هم كه با افزايش 
بيماري هاي پيشرفته و غيرپيش��رفته ديابت در 

كشور مواجه هستيم.« 
   كشت جايگزين بايد مد نظر قرار گيرد

در حال حاضر بر اساس گفته برخي از مسئوالن 
هنوز برخ��ي از كارخانه هاي فرآوري چغندر قند 
معوقات كشاورزان را پرداخت نكرده اند و دست 
كشاورزان خالي است. با اين حال روستاييان به هر 
دري مي زنند تا بتوانند همچون سال هاي گذشته 
بذرها را در دل خاك بكارند. به گفته نماينده مردم 
اروميه در مجلس اغلب كشاورزان نمي دانند بايد 
چه محصولي بكارند و از عواقب انتخاب بذر چغندر 
و كشت آن نيز اطالع كاملي ندارند و اين وظيفه 
كارشناسان جهادكشاورزي اس��ت كه آنها را در 
مسير درس��ت هدايت كنند. بهادري مي افزايد: 
»متأسفانه مس��ئوالن جهادكشاورزي در خواب 
غفلت قرار دارن��د، در صورتي كه امكان كش��ت 

محصوالت سودده زيادي وجود دارد.«
اين نماينده مجلس تأكيد مي كند: »كشاورزان 
اغلب كش��ور مي توانند به جاي كش��ت بي رويه 
محصوالت آبدوس��ت دست به كش��ت گياهان 
دارويي، زعفران و حتي دانه هاي روغني بزنند كه 
عالوه بر حفظ منابع آبي و جلوگيري از فرسايش 
خاك، سود كشاورزان را هم تأمين مي كند.« با اين 
حال زماني اين اتفاق رخ خواهد داد كه مسئوالن 
جهادكشاورزي دس��ت به كار شوند و كشاورزان 
را آموزش دهن��د. بهادري با اش��اره به اينكه اين 
اولين بار نيس��ت كه ش��اهد كم كاري متوليان 
جهاد كشاورزي هستيم ادامه مي دهد: »به طور 
كلي به دليل برخورداري مسئوالن اين سازمان از 
حق امضاهاي طاليي بايد يه روز ش��اهد واردات 
بي رويه و خسارت ديدن كشاورزان باشيم و روز 
ديگر با ممنوعيت واردات خس��ارات زيادي را به 
مصرف كنندگان تحمل كنند.« الزم به ذكر است 
كه به رغم تالش روزنامه »جوان« براي برقراري 
ارتباط با عليرضا يزداني، مجري طرح چغندرقند 
و شنيدن پاسخ هاي اين مقام مسئول در خصوص 
چرايي افزايش سطح زير كشت اين محصول اما 
اين ارتباط حاصل نش��د. با اين حال اميد اس��ت 
همانطور كه كارشناسان و نماينده مجلس تأكيد 
مي كنند بايد سطح زير كشت اين محصول تنها 
با نياز ساالنه مردم در كشور تنظيم شود و جلوي 

اين كشت بي رويه گرفته شود.

  همكاري ايران و آلمان 
براي احياي زاينده رود  

زاينده رود آنقدر براي ايران و اصفهان مهم است كه بدانيم حدود 
8 سال است پروژه هاي مختلفي براي آن در حال اجراست و حاال 
فاز اول پ�روژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود كه از س�ال 
۲۰۱۰ در سه فاز تعريف شده، به اتمام رسيده است. اما 8 سال براي 
فاز اول پروژه، با توجه به اهداف آش�نايي و جمع آوري اطالعات و 
توسعه مديريت يكپارچه آن زمان زيادي است و شايد تا به اتمام 
رسيدن كل پروژه، ديگر جاني براي زنده رود اصفهان باقي نماند. 

    
پروژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود يكي از 17 پروژه اي است 
كه وزارت علوم آلمان در كش��ورهاي مختلف در حال انجام آن اس��ت. 
پروژه هايي كه از لحاظ پيشبرد اهداف و فازهاي برنامه ريزي شده، پروژه 
مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود در رتبه سوم قرار دارد كه بيانگر 
پيشرفت فازهاي آن است.  ويژگي هاي زاينده رود اين است كه حوضه 
اين رودخانه يك حوضه استثنايي است و شاهد داشتن مشتركان آب 
در حوزه شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و محيط زيست است.  در 
همين رابطه مدير مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه اي اصفهان 
با بيان اينكه پروژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود از سال ۲010 
در سه فاز تعريف شده كه فاز اول آن به اتمام رسيده است، مي گويد: »فاز 
اول پروژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود با توجه به اهداف آشنايي 
و جمع آوري اطالعات و توسعه مديريت يكپارچه انجام شد.« غالمحسين 
حيدرپور با اشاره اينكه در فاز دوم توسعه راهبردی، ابزارها و روش هاي 
توليد پايگاه داده براي تمام ذينفعان تعريف مي ش��ود، ادامه مي دهد: 
»پيشنهاد ايجاد سازماني يكپارچه براي مديريت حوضه آبريز زاينده رود 
در اين فاز مورد بررس��ي قرار گرفت كه ايده تشكيل و اجرايي شدن آن 
در فاز سوم وجود دارد.« وي با تأكيد بر شناسايي و راهكارهاي كاهش 
مصرف آب در حوض��ه در اين فاز تأكيد مي كند: »امكان بهينه س��ازي 
مصرف آب شرب و بهره برداري از تصفيه خانه ها در اين فاز بررسي شد و 

رسيدن به توسعه پايدار جزو اهداف اين فاز است.«
    زاينده رود متعلق به ايران است

برگرداندن حيات زاينده رود مهم ترين اصل پروژه مشترك آلمان و ايران 
است. اين همان آرزوي ايرانيان اس��ت كه حاضرند براي دست يابي به 
آن با هر گروه و سازماني همكاري كنند.  مدير پروژه مديريت يكپارچه 
منابع آب رودخانه زاينده رود هم در خصوص اهداف، پيشينه و نتايج 
اين پروژه، مي گويد: »اين پروژه از س��ال ۲010 ب��ا دو تيم از آلمان و 
ايران اس��تارت خورد و با اجراي فاز اول و دوم آن در ابتدا با ايجاد يك 
اعتمادسازي، مرزهاي بين كشوري از ميان رفت.« شهروز مهاجر ادامه 
مي دهد: »در قالب اين پروژه تالش كرديم تمام تمركزمان روي حيات 
زاينده رود باش��د و به عنوان يك تيم كارشناسي بي طرف بدون اينكه 
نگاهي به باال و پايين رودخانه داش��ته باشيم بگوئيم اين پروژه متعلق 
به سازمان آب اصفهان و ذينفعان آن نيست و حتي براي منطقه چهار 
محال و بختياري نيست، تنها نجات زاينده رود براي ما مهم است.« وي 
با بيان اينكه در اين پروژه از متخصصان دانشگاه فناوري برلين با ابعاد 
تكنولوژي هاي نوين به عنوان مهم ترين و بزرگ ترين مجموعه آلماني 
براي انجام مطالعات علمي پروژه استفاده شده، تأكيد مي كند: »در قالب 
اجراي اين پروژه دو قول به طرف ايراني داديم كه تيم آلماني به عنوان 
يك تيم كاماًل بي طرف وارد ش��ود، با توجه به اينكه هزينه ها از سوي 
وزارتخانه آلمان تأمين مي شود قطعاً اين نگاه بي طرفانه وجود دارد و 
گردآوري يك تيم خالق از آلمان و وارد كردن آنها براي اجراي پروژه 
از وعده هاي ما بود.« مهاجر با اشاره به اينكه براي رسيدن به مديريت 
يكپارچه تنها بايد اعتماد بين كشاورزان و مسئوالن شكل بگيرد كه نياز 
به صرف هزينه نيست، مي گويد: »بازسازي كانال هاي فاضالب اصفهان 
كه داراي قديمي ترين كانال كش��ور است با استفاده از تكنولوژي هاي 
نوين يكي از طرح هاي تعريف ش��ده در اين پروژه اس��ت و اينكه چه 
فاكتورهايي در مقاوم س��ازي كانال ها نقش دارد و به��ره وري انرژي و 

تصفيه آب نامناسب در مصارف كشاورزي از ديگر اقدامات ماست.«

2018 تمام شد، بازي همدان آغاز!
اواسط سال گذش�ته بود كه اعالم شد س�ال ۲۰۱8 همدان ميزبان 
فاز اول اجالس وزراي گردشگري كش�ورهاي آسيايي خواهد بود 
و در همين س�ال هم اجالس دوره اي س�ازمان جهاني گردشگري 
UNWTO در همدان برگزار ش�ود به طوري كه اين دو رويداد به 
عنوان فرصتي براي تبليغ ظرفيت هاي گردشگري استان فراهم شد و 
الزم بود تا ارگان هاي دولتي و خصوصي اهميت و ارزش آن را دريابند 
و در جهت تبليغ و معرفي جاذبه هاي گردشگري استان همدان به 
جهان تالش كنند. حاال ۲۰۱8 به روزهاي پاياني خود نزديك شده، 
اما نبايد فراموش كنيم كه از نظر مجامع بين المللي اين ميزباني دري 
براي ورود همدان به دنياي شهرهاي گردشگرپذير دنياست تا بتواند 
در سال هاي آينده از فرصت بدست آمده بهترين استفاده را ببرد. 

    
وقتي در آغاز س��ال ش��كوفه ها درختان را زين��ت داده بودند، مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اس��تان همدان با اشاره به 
برنامه ه��اي اي��ن اداره كل در رويدادهاي پيش رو مانند جش��نواره ملي 
پويانمايي تلويزيوني به ميزباني همدان و رويداد »همدان ۲018« گفت: با 
استفاده از ظرفيت اعتبارات تبليغاتي اداره كل ميراث فرهنگي استان و با 
هماهنگي هاي انجام شده با شركت رجا و با همكاري شركت هواپيمايي 
ثامن پرواز، قطار گردشگري همدان در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 97 با تعداد 
600 نفر حركت كرده و در تاريخ 18 ارديبهشت به همدان وارد مي شود 
كه برنامه هاي بازديد از اماكن گردشگري، اقامت براي گروه هاي مختلف 
سني و هنرمندان كه به اين جشنواره دعوت شده اند، در نظر گرفته شده 
است.  علي مالمير با بيان اينكه زيرساخت ها شامل زيرساخت هاي عمومي 
و خاص گردشگري اس��ت، اضافه كرد: در زيرساخت هاي عمومي مانند 
فرودگاه، راه آهن و جاده اي و شرايط عمومي كه كمك كننده توسعه استان 
و مسيرهاي دسترسي هستند، در سال هاي اخير گام هاي بلندي برداشته 
شده و بسياري از زيرساخت ها به بهره برداري رسيده و استان در شرايط 
مطلوبي قرار دارد و در بين استان هاي اطراف نيز موقعيت بهتري داريم.  وي 
به زيرساخت هاي خاص مانند مجموعه هاي اقامتي، تأسيسات خدماتي- 
گردشگري، آژانس ها، خانه هاي بوم گردي و مجتمع هاي گردشگري اشاره 
كرد و افزود: »در حوزه مراكز اقامتي و هتل سازي در سال گذشته افتتاح 
هتل اميران 1 و بهره برداري هتل سفيران انجام شد و اميدواريم به زودي 
شاهد افتتاح هتل اميران ۲، كتيبه و... باشيم كه اين اقدامات نشان دهنده 
رشد خوب اس��تان در اين حوزه است.« همين صحبت ها نشان مي دهد 
كه ۲018 بهانه اي بوده براي همدان تا زيرس��اخت هايش را براي جذب 
گردشگران داخلي و خارجي مهيا كند و گام بزرگي در اين جهت بردارد. 

   در انتظار محصول نشسته ايم
حاال تمام نگاه ها به همدان دوخته شده است. جايي كه به عنوان پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين و پايتخت گردش��گري آس��يايي لقب گرفته 
روزهاي خوشي را بايد براي مهمانانش رقم بزند. اما از نام گذاري تا عملي 
شدن شعارها فاصله بسيار است و مي طلبد به دنبال رويدادي پايدار باشيم 
و همدان را به عنوان مقصد گردشگري به همگان بشناسانيم.  در همدان 
اتفاقات خوبي افتاده و در سال هاي اخير ميزان پروانه تأسيس اقامتگاه ها 
رشد خوبي نسبت به سال هاي گذشته داشته كه نشان دهنده جذابيت 
سرمايه گذاري و رشد كسب وكار در اين حوزه از گردشگري است و استان 
همدان به رتبه 13 نسبت به س��ال هاي گذش��ته ارتقا پيدا كرده است.  
مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان با بيان اينكه در استان 
به لحاظ زيرساخت هاي فيزيكي، خدمات اماكن گردشگري و تأسيساتي 
و شهري هنوز به شرايط مطلوب و ايده آل نرسيده ايم، معتقد است: »در 
حوزه گردشگري با ايجاد حداقل ها از شرايط خوبي برخوردار هستيم كه 
اين شرايط زمينه كانديدا شدن استان براي ميزباني دو رويداد بين المللي 
را فراهم كرده است.« مالمير مهم ترين زيرساخت حوزه گردشگري را كه 
نرم افزاري بوده و نيازمند توسعه بيشتري است، كيفيت خدمات به گردشگر 
دانست و گفت: »اين زيرساخت شامل همه دست اندركاران گردشگري از 
هتل ها، پليس، رانندگان، كارشناسان و راهنمايان گردشگري در موزه ها 
و مردم مي ش��ود كه به عنوان يك شهر گردش��گر، در اين حوزه كنشگر 
باشند.« به هرحال ۲018 به پايان خود نزديك مي شود و بايد نشست و 

ديد محصول اين كاشته ها كي به بار مي رسند.

زمان برداشت چغندرقند فرا رسيده و كش�اورزان ۱۱ استان كشور اعم 
از آذربايجان غربي، خراسان شمالي، خوزستان، اصفهان و چند منطقه 
ديگر در حال برداشت زحمت يكساله شان هستند. محصولي كه هنوز 
به طور كامل در تمام كش�ور برداشت نش�ده، خبرهايي در خصوص پر 
ش�دن كارخانه هاي فرآوري آن به گوش مي رسد. گويي كشاورزاني كه 

ديرتر اقدام كرده اند، باي�د چغندرهاي قند را ب�ه دامداري ها به عنوان 
خوراك دام به فروش برسانند يا منتظر بنشينند تا نتيجه تالش شبانه 
روزي ش�ان جلوي چشمش�ان از دس�ت برود. چراكه جهادكشاورزي 
برنامه اي ب�راي جلوگيري از تولي�د مازاد اين محصول آبدوس�ت كه به 
عنوان تهديدي براي محيط زيس�ت كش�ور شناخته مي ش�ود ندارد. 

حوريه ملكيمحمدرضا هاديلو

قم با وجود داشتن 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

آب و هواي گرم و 
خشك، به علت 
داش�تن جاذبه ه�اي ديدني از قبي�ل مذهبي، 
تاريخي و طبيعي توانسته گردشگران داخلي و 
خارجي بسياري را به سوي خود جذب كند.  از 
آنجا كه ساالنه مسافران بسياري به اين شهر سفر 
مي كنند لذا اين مهم سبب ش�ده تا مسئوالن 
استاني و شهري نگاه ويژه اي به اين مهم داشته 
باشند.  موضوعي كه موجب شد تا روز گذشته، 
 سرپرست استانداري قم اعالم كند: »استان قم 
ساالنه ميزبان 3 ميليون نفر گردشگر خارجي و 
بيش از 21 ميليون نفر مسافر و زائر ايراني است و 
اين ظرفي�ت مهمي در گردش�گري به ش�مار 
مي رود.« لذا اين مهم مي طلبد تا زيرساخت هاي 
گردشگري در قم به شدت مورد توجه قرار بگيرد. 

    
وجود مرقد مطهر حضرت فاطم��ه معصومه)ع( و 
مس��جد بزرگ جمكران در ش��هر قم از مهم ترين 
داليلي است كه سبب شده تا زائران بسياري از داخل 
و خارج كشور براي زيارت به اين مكان هاي مذهبي 
سفر كنند.  اين درحالي است كه عالوه بر اين دو مكان 
مذهبي، اماكن تاريخي و گردشگري بسياري در اين 
استان باعث شده تا گردشگران در طول سال به آنجا 
سفر كنند.  امامزاده عبداهلل)ع(، روستاي فردو در ۴7 
كيلومتري جنوب شهر قم، بازار قديم قم، كاروانسراي 
دير گچين، گنبد نمكي، درياچه حوض سلطان، گنبد 
نمكي يزدان و روستاها و مناطق مختلف در اين استان 

ازجمله مناطقي است كه بسيار ديدني است. 
   ميزبان 3 ميليون گردشگر خارجي

تنوعي از اماكن مذهبي، تاريخي و فرهنگي در استان 
قم موجب شده تا مس��افران بسياري در اين منطقه 
اقامت گزيده و از اين اماكن ديدن كنند.  موضوعي 
كه به گفته سرپرست استانداري قم سبب شده تا اين 
استان ساالنه ميزبان 3 ميليون نفر گردشگر خارجي 

و بيش از ۲1 ميليون نفر مس��افر و زائر ايراني باشد؛ 
كه ظرفيت مهمي در گردش��گري به شمار مي رود.  
سيدمحمدرضا هاشمي مي گويد: »با توجه به چنين 
ظرفيتي نبايد نس��بت به عملياتي شدن پروژه هاي 
گردش��گري بي توجه بود و ارائه تسهيالت به بخش 
خدمات و گردشگري را بايد در اولويت قرار داد.« از 
آنجا كه توسعه اقتصادي در گرو ارتقاي زيرساخت هاي 
گردشگري است لذا با توجه به محدوديت منابع بايد از 
حضور سرمايه گذاران استفاده كرد.  اين درحالي است 
كه در بخش هاي استان قم بايد بوم گردي مورد توجه 
قرار بگيرد كه در اين راستا الزم است زيرساخت هاي 
الزم را توسعه بخشيد.  استاندار قم مي افزايد: » با وجود 
كم آبي در قم فعاليت هايي مانند كشاورزي نمي تواند 
در بلندمدت پاس��خگوي نياز اقتصادي روستاييان 
باشد.  با توجه به چنين كمبودهايي بايد به سمت و 
سوي رونق گردشگري در روستاهاي قم حركت كنيم 
تا اقتصاد پويايي را به وجود آوريم.« از آنجا كه استان 
قم در توليد فرش دستباف نيز توانمندي زيادي دارد 

و بيش از ۴5 درصد فرش هاي دستباف نمايشگاه هاي 
تهران در قم توليد مي ش��ود، لذا حمايت مسئوالن 
از صنعت فرش و رفع مش��كالت قاليبافان مي تواند 
بستري مهم در توليد داخلي و رشد اشتغال ايجاد كند.  
به گفته استاندار قم، از ابتداي طرح حمايت از رونق 
توليد در قم 163 ميليارد تومان تسهيالت به 10۴ 
واحد توليد در قم پرداخت ش��ده است كه مي تواند 

گرهگشاي مشكالت توليد و اشتغال باشد. 

   نياز به توسعه زيرساخت هاي گردشگري 
استان قم به داليل داشتن اماكن مذهبي، تاريخي 
و فرهنگي همواره مورد توجه مس��افران داخلي و 
خارجي بوده اس��ت؛ موضوعي كه به شدت رونق و 
توسعه زيرساخت هاي گردشگري در اين منطقه 
را طل��ب مي كن��د.  نماينده مردم ق��م در مجلس 
شوراي اس��المي با تأكيد بر ضرورت فراهم كردن 
زير س��اخت هاي الزم براي جذب گردشگر در قم 
مي گويد: »در اين اس��تان زيرس��اخت هاي الزم 
و ضروري گردش��گري وجود ن��دارد،  درحالي كه 
ظرفيت قم در توريسم س��المت، توريسم تاريخي 
و توريس��م فرهنگي و زيارتي بس��يار زياد است.« 
حجت االس��الم والمس��لمين مجتبي ذوالنوري با 
بيان اينكه برخي از كش��ور ها بيش از 50 درصد از 
هزينه هاي خود را از طريق صنعت توريسم تأمين 
مي كنند، مي افزايد: »امروز بايد اين مسئله را قبول 
كنيم كه توريسم به عنوان يك صنعت اثرگذار در 
همه دنيا مطرح شده است، به گونه اي كه تأثير بسيار 
زيادي در تأمين بودجه هاي كش��ور هاي مختلف 
دنيا دارد.« وي با تأكيد بر ض��رورت فراهم كردن 
زير س��اخت هاي الزم براي جذب گردشگر در قم 
ادامه مي دهد: »در استان قم زيرساخت هاي الزم و 
ضروري گردشگري وجود ندارد،  درحالي كه ظرفيت 
اين استان در توريسم سالمت، توريسم تاريخي و 
توريسم فرهنگي و زيارتي بس��يار زياد است.« در 
استان قم ظرفيت هاي بسياري از جمله حرم كريمه 
اهل بيت)ع(، مسجد مقدس جمكران، حوزه علميه 
و ساير اماكن تاريخي و گردشگري وجود دارد كه 
با جذب توريسم مذهبي در اس��تان قم مي توانيم 
در ايجاد اش��تغال و اقتصاد نقش مهمي ايفا كنيم 
و صنعت گردشگري را در استان رونق بخشيم.  در 
كنار اين مهم از آنجا كه شهر قم در محور مواصالتي 
17 استان كشور قرار دارد لذا با ايجاد جذابيت هاي 
الزم براي اقامت زائران، مي توانيم نهايت بهره برداري 

را از اين مسئله داشته باشيم.

۲4 ميليون زائر در راه قم، زيرساخت ها كامل نشده!

كشاورزان اغلب كش�ور مي توانند 
به جاي كش�ت بي رويه محصوالت 
آبدوس�ت دست به كش�ت گياهان 
داروي�ي، زعفران و حت�ي دانه هاي 
روغني بزنند كه عالوه بر حفظ منابع 
آبي و جلوگيري از فرسايش خاك، 
سود كشاورزان را هم تأمين مي كند.

در استان قم زيرساخت هاي الزم 
و ضروري گردشگري وجود ندارد، 
 درحالي كه ظرفيت اين اس�تان 
در توريس�م س�المت، توريسم 
تاريخ�ي و توريس�م فرهنگي و 

زيارتي بسيار زياد است
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 كشت مازادچغندر
 بلعيدن منابع آب براي توليد غذاي دام هاست!

 نماينده مردم اروميه در گفت وگو با »جوان«: كارخانه داران با مسئوالن عالي رتبه جهادكشاورزي 
دست به يكي كرده اند و با توسعه كشت چغندرقند منابع آبي را براي كسب سود كم هدر مي دهند

  گلس�تان: نائب رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر گرگان در يكصد و 
هفتمين جلسه رسمي و علني شورا با اشاره به اينكه از 9۴ محله شهر 
گرگان بالغ بر 60 درصد فاقد پارك هاي محلي و ساير امكانات مي باشند، 
بر ضرورت احداث پارك هاي محلي و سالن هاي ورزشي در محالت فاقد 
امكانات تأكيد كرد و افزود: اميد است با همكاري ساير نهادهاي مرتبط 
به  توان در اين خصوص اقدام مطلوبي انجام داد.  محمدابراهيم جرجاني 
افزود: بايد به طور ميانگين در سال شش پارك در سطح شهر ايجاد شود، 
كه با توجه به ميانگين جمعيتي برخي از محالت، ايجاد اماكن ورزشي 
از نيازهاي ضروري شهر است و شهرداري بايد با كمك ساير دستگاه ها 

پيگيري هاي الزم را در اين خصوص انجام دهد. 
  بوشهر: امام جمعه بوشهر گفت: پرداخت زكات توسط مردم استان 
بوشهر طي پنج سال اخير 10 برابر شده است.  آيت اهلل غالمعلي صفايي 
بوشهري افزود: با وجود خشكسالي هاي مكرر، پرداخت زكات در استان 
بوش��هر با افزايش 10 برابري از 5 ميليون تومان در سال هاي قبل به 5 
ميليارد تومان در 8 ماه امسال افزايش يافت.   به گفته وي احياي زكات 
عالوه بر ريشه كن كردن آثار فقر در جامعه موجب بركت در زندگي زكات 
دهندگان شده و ضمن تأمين نياز مالي اجراي پروژه هاي عام المنفعه در 
هر منطقه اي، در برطرف كردن مشكالت معيشتي محرومان مؤثر است. 
  خراسان رضوي: مسئول طرح حرم زائران رضوي با اعالم برنامه هاي 
فرهنگي براي زائران شركت كننده در اين مراسم گفت: براي ششمين سال 
متوالي است كه اين طرح از محل موقوفات امام رضا)ع( برگزار مي شود 
و امسال 700 نفر از زائران از استان هاي تهران، همدان، كرمان، مركزي و 
مازندران به مشهد مقدس و زيارت حرم امام رضا)ع( مشرف شدند. از جمله 
برنامه هايي كه براي اين زائران در نظر گرفته ايم شركت در مسابقه  »بهشت 
مهرباني« ويژه طرح زائران حرم رضوي است كه در جهت اجراي امينانه  
نيات واقفان خيرانديش برگزار مي شود. جنتي افزود: زائران اولي مي توانند 
در قالب دل نوشته هرآنچه را از احساسات زيارت اول خود را دارند در قالب 

مكتوب به ما ارائه كنند تا در قرعه كشي ما شركت داده شوند. 
  سيستان وبلوچستان: استاندار سيستان و بلوچستان گفت: اجراي 
منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه كه تاكنون معطل مانده بايد در كوتاه ترين 
زمان اجرايي شود.  احمدعلي موهبتي در نشست با مدير عامل شركت 
توس��عه منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه، منطقه مرزي ميرجاوه را فوق 
اس��تراتژيك عنوان كرد و اظهار داش��ت: اجراي منطقه ويژه اقتصادي 
ميرجاوه كه تاكنون معطل مانده بايد در كوتاه ترين زمان اجرايي شود و 
به نحوي اجرا شود كه استاندارد جهاني پيدا كند.  وي افزود: راه اندازي 
منطقه ويژه اقتصادي ايرانشهر و منطقه ويژه اقتصادي زابل نيز بايد مورد 

پيگيري قرار گيرد و بخش خصوصي در اين امر ورود پيدا كند.
  كردستان: مديرعامل شركت آب منطقه اي استان كردستان گفت: 
ميزان ورودي آب به سدهاي استان در سال آبي جاري نسبت به سال 
گذشته در همين مدت بيش از شش برابر افزايش داشته است.  كامران 
خرم اظهار داشت: دبي ورودي آب در س��ال آبي گذشته در اين مقطع 
به سدهاي استان 19 مترمكعب بر ثانيه بود كه اين ميزان اكنون بر اثر 
بارندگي هاي مؤثر پاييزه به بيش از شش برابر رسيده و به 118 مترمكعب 
بر ثانيه افزايش يافته اس��ت.  وي ميزان آب موجود در مخازن سدهاي 
استان در سال گذشته همين ايام را هزار و 161 ميليون مترمكعب اعالم 

كرد و افزود: اين ميزان امسال هزار و ۲89 ميليون مترمكعب است.

 ۳8 درصد از مساحت زنجان
 در معرض بيابانزايي است    

   زنجان با توجه ب�ه مطالع�ات اولي�ه 3۸ درصد از 
مساحت استان در معرض بياباني شدن است. 
مديركل منابع طبيعي استان زنجان گفت: بحث بيابان را نداريم اما با توجه 
به مطالعات اوليه 38 درصد از مساحت استان در معرض بياباني شدن است 
و خطر بيابانزايي تنها مربوط به كشور ايران نيست بلكه يك مسئله جهاني 
است. خليل آقاجان لو افزود: اقليم، كاهش آب هاي زيرزميني و استفاده 
بي رويه از مناب��ع، از عوامل بروز پديده بيابانزايي اس��ت. اگر واقعيت هاي 
تاريخي و اقليمي را نپذيريم بايد منتظ��ر نابودي تدريجي منابع طبيعي 
شويم.  وي ادامه داد: استان زنجان با مساحت ۲/۲ ميليون هكتار در منطقه 
شمال غرب كشور واقع  شده و در استان يك ميليون و ۲37 هكتار منابع 
طبيعي وجود دارد كه از اين ميزان 73 هزار و 500 هكتار جنگل طبيعي 
است و يك ميليون و 137 هكتار نيز به مراتع اختصاص  يافته است.  آقاجان لو 
شخم و تصرف، دام مازاد، چراي زودهنگام، آتش سوزي، آفات و امراض را 
از مهم ترين علت هاي تخريب منابع طبيعي اعالم كرد و گفت: 75 درصد 
مراتع استان زنجان داراي ارزش زيست محيطي است.  وي به اجراي طرح 
كپه كاري اشاره كرد و گفت: امسال در قالب عمليات بيولوژيكي اعتباراتي 
به معاونت فني اين اداره كل اختصاص يافته كه بخشي از اين اعتبارات براي 
كپه كاري در تمامي شهرستان هاي استان استفاده شده و امسال يك هزار 
و 395 هكتار از اراضي استان كپه كاري شده و ۲00 هكتار نيز بذرپاشي شده 
است، هدف از اجراي كپه جلوگيري از فرسايش بيش  از حد خاك، كمك به 

معيشت دامداران، احياي پوشش گياهي و حفظ آب وخاك است. 

 اختصاص 120 ميليارد تومان 
از طريق درآمدهاي نفتي به ايالم   

   ايالم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
ايالم از اختصاص 12۰ ميليارد تومان 
بودجه از طريق درآمدهاي نفتي به استان طي سال جاري خبر داد. 
رحمت اهلل قيصوري گفت: برنامه هاي توسعه استان بعد از انقالب از سال 
68 با اولين برنامه يعني اقتصادي و اجتماعي شروع شد كه اين برنامه ها 
نيز بيش��تر با هدف و اولويت بازس��ازي مناطق جنگ زده و سازندگي 
بود.  وي اف��زود: هم اكنون 3 ميلي��ارد و 500 ميليون مترمكعب حجم 
ذخيره سازي مخازن آب استان اس��ت، طرح سامانه گرمسيري كه وارد 
استان مي ش��ود حدود 300 كيلومتر آب تا دهلران انتقال مي دهد و با 
اجراي طرح 30 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان آبي مي شود.  وي 
عنوان كرد: در طرح آبياري و زهكشي دشت عباس دهلران نيز 53هزار 
هكتار از اراضي اس��تان هم اكنون آبياري مي ش��وند.   رئيس س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي ايالم بيان داشت: همچنين بحث راه آهن استان 
نيز در پيوست بودجه بوده كه قرار است در سال آينده به مرحله اجرايي 
برسد.  وي افزود: به بركت اربعين و زيارت عتبات عاليات طرح راه آهن به 
استان توجيه پيدا كرده و با توجه به بحث واردات و صادرات به كشور عراق 
اميدوار هستيم راه آهن استان اجرايي شود.  قيصوري ادامه داد: همچنين 
توسعه ميادين نفتي دهلران، چش��مه خوش، چنگوله و آذر در استان 
انجام گرفته است، اخيراً نيز قراردادي در خصوص توسعه ميادين پايدار 
غرب و دانا در دهلران بسته شده كه با عملياتي شدن اين طرح ها ۴درصد 

سرمايه گذاري براي ايجاد زيرساخت هاي استاني تعلق مي گيرد.
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