
   گلستان: مديركل شركت غله و خدمات بازرگاني استان گلستان 
با اعالم اينكه امسال در مجموع مقدار يك ميليون و 461 هزار و 815 
تن انواع توليدات كشاورزي استان ش��امل: گندم، سويا، آفتابگردان و 
كلزا خريداري شد، گفت: بابت خريد تضميني اين ميزان محصوالت 
كشاورزي، مبلغ 19 هزار و 599 ميليارد ريال از سوي بخش دولتي به 
كشاورزان استان پرداخت شده است. حميد رضا علي محمدي افزود: 
شركت غله وخدمات بازرگاني استان گلس��تان امسال عالوه بر خريد 
تضميني گندم، عمليات خريد تضميني س��ه دانه روغني شامل كلزا، 
س��ويا و آفتابگردان را برعهده داش��ت كه به لطف خدا با موفقيت اين 
مأموريت را به انجام رساند. وي اظهار كرد: اين شركت در سال جاري با 
خريد مقدار يك ميليون و 364 هزار و154 تن گندم به ارزش 17 هزار 

و 412 ميليارد ريال رتبه دوم كشوري در اين زمينه را كسب كرد. 
    سيس�تان و بلوچس�تان: مع��اون 
س��اماندهي ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان گفت: سيس��تان و بلوچستان تنها 
اس��تاني اس��ت كه ما مجوز احداث دو خانه 
جوان را به آن داده ايم. محمدرضا رس��تمي 
اظهار داش��ت: ش��ايد كس��ي باور نمي كرد 
سيستان و بلوچس��تان در حوزه جوانان از 

انتهاي جدول به رديف دوم جدول صعود كند. تغيير نگرش و تصوير ذهني 
از استان و شرايط و موقعيت جوانان در استان قابل محسوس است. سيستان 
و بلوچستان با استعداد هاي طبيعي و انساني خود مي تواند ادعا كند تصوير 

ناامني و فقر را تغيير داده است. 
  خراسان شمالي: معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات 
كشور در شوراي اداري خراس��ان شمالي با بيان اينكه 200 ميليون برگه 
رأي انتخاباتي طراحي و با رعايت اصول امنيتي آماده ش��ده است، گفت: 
همه فرم هاي مربوط به ثبت نام انتخابات رياس��ت جمهوري، شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي چاپ شده 
است. علي اصغر احمدي افزود: 25 فرآيند در جريان انتخابات به صورت 
الكترونيكي است كه س��ه فرآيند مربوط به روز اخذ رأي است كه در اين 
رابطه 35 هزار صندوق الكترونيكي براي 10 هزار ش��عبه اخذ رأي براي 

انتخابات پيش بيني شده است. 
   گلس�تان: ابراهيم كريمي از حضور تشكل هاي مردم نهاد گردشگري 
در رزمايش ستاد اجرايي خدمات سفر استان گلستان خبر داد.  مدير كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان با اعالم اين خبر 
افزود: نمايندگان تشكل هاي مردم نهاد در حوزه گردشگري با هدف استفاده 
ازظرفيت هاي اين تشكل ها در نوروز 96 در رزمايش ستاد اجرايي خدمات 
سفر استان گلستان حضور به عمل آوردند. وي يادآور شد: اطالع رساني و 
راهنمايي گردشگران در پايگاه هاي اطالع رساني و شناساندن جاذبه هاي 
گردشگري به مسافران نوروزي از جمله مواردي است كه تشكل هاي مردم 

نهاد گردشگري مي توانند به اين اداره كل همياري رسانند. 
    آذربايجان غربي: مدير عامل جمعيت هالل احمر آذربايجان غربي گفت: 
24 پايگاه امداد ونجات هالل احمر به مناس��بت فرارسيدن سال نو ر سطح 
استان فعاليت خواهند كرد. حسن محمودي با اش��اره به وجود يك پايگاه 
به ازاي هر 35 كيلومتر در استان افزود: 24 پايگاه امداد ونجات هالل احمر 
كه از اين تعداد 15 مورد ثابت، هفت مورد موقت و دو مورد به صورت سيار و 
همچنين دو پايگاه كوهستاني در سطح استان فعال خواهند بود. وي با بيان 
اينكه طرح نوروزي همزمان با سراسر كشور از25 اسفندماه آغاز و به مدت 
20 روز ادامه دارد، افزود: طي اين مدت جمعيت هالل احمرآذربايجان غربي 
به منظور ارائه خدمات به مسافران و گردشگران نوروزي برنامه هاي ويژه اي را با 

دو طرح ايمني و سالمت مسافران نوروزي وامداد و نجات آماده كرده است.

  نخستين شهرك تخصصي تركيه 
در زنجان احداث مي شود 

رئيس صنعت و معدن استان زنجان با     زنجان
اش�اره به برنام�ه ايجاد ش�هرك هاي 
تخصصي خارجي از پيگيري براي ايجاد نخستين شهرك تخصصي 

تركيه در زنجان خبر داد. 
ناصر فغفوري با بيان اينكه ايجاد ش��هرك خصوصي صنعتي خارجي 
در استان زنجان در دستور كار قرار دارد و با اشاره به اينكه تفاهمنامه 
سه جانبه بين سرمايه گذار، رابط و استان زنجان براي احداث شهرك 
تخصصي سرمايه گذاري چيني منعقد شده است، ابراز كرد: اميدواريم 

اين شهرك به زودي به مراحل اجرايي برسد. 
وي با اشاره به اينكه احداث نخستين شهرك تخصصي تركيه در زنجان 
پيگيري مي ش��ود نيز گفت: گروه ترك از شهرك هاي صنعتي زنجان 
بازديد داش��تند و فضا براي اينكه زنجان به عنوان كانديداي نخس��ت 
اين گروه براي ايجاد ش��هرك قرار گيرد، فراهم ش��ده است. فغفوري 
به ويژگي هاي اس��تان زنجان از جمله نزديكي به پايتخت، نزديكي به 
مرز تركيه و آذري زبان بودن آن اش��اره كرد و ادامه داد: اين ويژگي ها 
شرايط متفاوتي را براي استان زنجان و جلب نظر سرمايه گذاران تركيه 
ايجاد كرده اس��ت. فغفوري در مورد ايجاد ش��هرك سايبرسيتي هم 
گفت: اختصاص شهرك سايبرسيتي به سازمان صنعت و معدن مورد 
اعتراض بوده و اين موضوع بايد از دستگاه هاي مربوطه از جمله اداره كل 

ارتباطات و فناوري اطالعات پيگيري شود.

نيازب�ه داروهاي 

محمدرضا سوري
   گزارش2

مه�م و حياتي و 
ب�ه  بي ني�ازي 
واردات از جمله مسائل مهمي به شمار مي رود 
كه ط�ي چن�د س�ال اخي�ر موجب ش�ده تا 
دس�ت اندركاران اين صنعت مه�م و حياتي 
كش�ور اقدامات خوبي را در اين زمينه انجام 
دهند كه در اي�ن ميان مي توان به س�اخت و 
توليد دو كارخانه مهم داروسازي در شهرستان 
تويس�ركان در اس�تان همدان اش�اره كرد. 
اين پيش�رفت ها موجب شد تا چند روز پيش 
فرماندار شهرس�تان تويس�ركان با اشاره به 
ظرفيت هاي اين شهرس�تان در زمينه توليد 
دارو اع�ام كند ب�ا افتتاح س�ومين كارخانه 
توليد دارو در اين منطقه، تويسركان به قطب 
توليد دارو درغرب كشور تبديل خواهد شد. 

      
سال 81 بود كه شركت داروسازي فاران شيمي به 
عنوان اولين و تنها كارخانه داروسازي در استان 
همدان و منطقه تويس��ركان كار خود را با توليد 
انواع مواد مؤثر دارويي و داروهاي آماده مصرف 
آغاز به كاركرد كه در س��ال هاي بعدي توانست 
عنوان اولين توليد كننده ماده مؤثره بوپرنورفرين 
هيدروكلرايد در ايران و خاورميانه را  از آن خود 
كند. به دنبال اين موفقيت، 20 بهمن ماه س��ال 
جاري، دومين شركت داروسازي با نام هگمتان 
داروي غرب با س��رمايه گذاري6 ميليارد و 131 
ميليون و 600 هزار تومان در زمينه توليد دارو به 
صورت مايع، جامد و نيمه  جامد در ناحيه صنعتي 
فرسفج احداث ش��د. رئيس اداره صنعت، معدن 
و تجارت تويس��ركان در اين خصوص مي گويد: 
»ظرفيت خط توليد داروهاي مايع اين شركت 

ساالنه 6 ميليون شيشه شربت است.«
رضا سليماني با اشاره به اينكه با افتتاح فازاول 
اين شركت براي 55 نفر شغل ايجاد خواهد شد، 
مي افزايد: »اين طرح در ساير خطوط توليد خود 
نيز مي تواند به  ايجاد اشتغال  براي حدود 100 

نفر كمك كند.«
  قطب برتر متادون وتنه�ا توليدكننده 

بوپر نورفرين 
پيش��رفت هاي مختل��ف در زمينه دارو س��ازي 
درمنطقه تويسركان موجب شده تا اين منطقه 
طي اين سال ها در زمينه توليد برخي داروها از 
جمله، بوپرنورفرين متادون حرف هاي بسياري 
براي گفتن داشته باشد و عالوه برتأمين نيازهاي 
دارويي داخلي كش��ور گوش��ه چش��مي نيز به 

بازارهاي صادراتي داشته باشد. 
مدير كل س��ابق نظارت و ارزياب��ي دارو و مواد 
مخدر وزارت بهداشت در اين خصوص مي گويد: 
»پيشرفت در زمينه توليدات دارويي در كشور 
موجب شده تا در حال حاضر 97 درصد داروي 
مورد نياز با كيفيت باال در كش��ور توليد شود و 

تنها  3 درصد واردات داشته باشيم.«
مه��دي پير صالح��ي مي افزايد: »اي��ن موضوع 
باعث ش��ده تا در ح��ال حاضر در اي��ن زمينه 
استان همدان در رديف سه شركت توليدكننده 
محلول هاي خوراكي دارويي مت��ادون و آپيوم 

كش��ور قرار بگيرد.«بررسي ها نش��ان مي دهد 
موفقيت شركت هاي داروس��ازي تويسركان نه 
تنها در توليد اين دارو خالصه نمي ش��ود بلكه 
اين شركت ها توانسته اند در زمينه داروي بوپر 
نورفرين تنها توليد كننده در كشور به شمار  آيد. 
مديرعامل ش��ركت دارويي تويس��ركان در اين 
خصوص مي گويد: »موفقيت هاي اخير در زمينه 
توليد دارو در كارخانجات دارو سازي تويسركان 
سبب شده تا در حال حاضر تنها توليده كننده 

محصول بوپرنورفرين دركشور باشيم.«
حسين هاش��مي مي افزايد: »موفقيت در توليد 
داروه��اي مورد نياز موجب ش��ده ت��ا عالوه بر 
تأمين نيازهاي داخلي، ساالنه حدود 20 ميليارد 
تومان دارو  به خارج از كشور صادر كنيم و عالوه 
بر جلوگيري از خروج پول از كشور ارز آوري نيز 

داشته باشيم.«
   تويسركان؛ قطب توليد دارو 

موفقيت هاي چند س��ال اخير در زمينه توليد 
دارو در تويسركان موجب ش��ده تا بتوان آينده 
درخش��اني را براي اي��ن منطقه ترس��يم كرد، 

به ط��وري كه ع��الوه برتأمين ني��از دارويي در 
داخل كش��ور گوش��ه چش��مي نيز به صادرات 

داشته باشد. 
نماينده مردم تويس��ركان در مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به رشد چشمگير شركت هاي مهم 
داروس��ازي در اين منطقه به »جوان« مي گويد: 
»در حال حاضر فعاليت دو شركت توليد داروي 
هگمتان دارو و تدبير دارو در كنار فاران ش��يمي 
موجب شده تا نام اين منطقه در بين شركت هاي 
مهم داروس��ازي همواره مطرح باش��د.«محمد 
مهدي مفتح با اشاره به اهميت توليد داروها در 
اين دو مركز دارو سازي مي افزايد: »مهم ترين 
بخش توليد شركت فاران ش��يمي مربوط به 
توليد داروهاي ترك اعتياد اس��ت و ش��ركت 
هگمتان دارو در زمينه تولي��د داروهاي مؤثر 
در بهبود دستگاه گوارش، آنتي هيستامين ها، 
داروه��اي مؤثر در كنترل چرب��ي خون و قند 
خ��ون، ان��واع سوس��پانيون ها، كپس��ول ها و 

شربت هاي مكمل فعاليت مي كند.«
اين نماينده مجلس با اشاره به موفقيت هاي اخير 
اين شركت هاي دارو سازي در كاهش نياز به واردات 
ادامه مي دهد: »پيشرفت در رسيدن به فرموالسيون 
داروها سبب شده تا توليد انواع پلت هاي دارويي كه 
عمدتاً از خارج از كشور وارد مي شوند در دستور كار 

شركت توليد داروي منطقه قرار بگيرد.«
فرماندار شهرس��تان تويس��ركان ه��م در اين 
خص��وص مي گويد:»با توجه ب��ه ظرفيت هاي 
باالي اين منطقه در زمينه توليد دارو، با افتتاح 
سومين كارخانه داروسازي تويسركان به قطب 

توليد دارو در غرب كشور تبديل مي شود.«
حبيب موميوند با اش��اره به افتتاح شركت فاران 
شيمي و فاز اول ش��ركت هگمتان داروي غرب 
به عنوان مهم ترين ش��ركت هاي داروسازي در 
تويسركان مي افزايد: »اين شركت هاي دارويي در 
آينده نه چندان دور مي توانند بسياري از نيازهاي 
دارويي كشور را مرتفع سازندو در بازارهاي جهاني 

نيز حرف هايي براي گفتن داشته باشند.«

با كاه��ش روز افزون ت��راز آب درياچه خزر طي 
س��ال هاي اخير، برخي از كارشناس��ان محيط 
زيست معتقدند احتمال وقوع پديده ريزگردها 
در شمال كشور در س��ال هاي آتي دور از انتظار 
نيست. حاال با اين ش��رايط حيات تاالب انزلي با 
غفلت متوليان مواجه شده است و در حال حاضر 
اين ت��االب در معرض مش��كالت عديده اي قرار 
دارد، به طوري كه بيش از 50 درصد مس��احت 
20 هزار هكتاري تاالب انزلي در فصل تابستان به 

طور كامل خشك مي شود. 
بنابراي��ن در ح��ال حاض��ر مهم تري��ن دغدغه 
مس��ئوالن مربوط��ه را رف��ع معضالت��ي چون: 
جلوگي��ري از رس��وب گذاري، كاه��ش تخريب 
اكوسيس��تم آبي در بخش ه��اي جنوبي تاالب، 
مقابله با ورود آلودگي هاي ش��يميايي، فاضالب 
شهري، روستايي، كشاورزي و صنعتي تشكيل 
مي دهد. عالوه بر اين جلوگيري از ريخته ش��دن 
زباله  از طريق رودخانه ها به اين تاالب و ريشه كن 
كردن آفاتي چون آزوال و س��نبل آبي)ش��يطان 

زيبا( در برنامه هاي مس��ئوالن براي حفاظت از 
اين تاالب قرار دارد. حاال به  رغم تمام برنامه ها و 
اقداماتي كه در جهت حفظ تاالب انجام مي شود، 
تمام مشكالت نامبرده، دست به دست هم داده 
و كاهش عمق تاالب را در برخي از نقاط جنوبي، 
به زير 40 س��انتيمتر رقم زده اس��ت؛ تاالبي كه 
در گذشته بر اساس گزارش��ات سازمان محيط 
زيست، به عمق 11 متري هم در برخي از نقاط 

آن رسيده بود و حاال به اين روز افتاده است. 
  تير خالص به تاالب با استمرار

كشت برنج
با توجه به آنچه تاكنون در خصوص مش��كالت 
تاالب انزلي گفته ش��د، هجوم تهديدات متعدد 
به تاالب انزلي حتي اشتغال مردم حاشيه تاالب 
را هم مورد تهديد ق��رار مي دهد. در حال حاضر، 
بخش قابل توجهي از اراضي كشاورزي در حاشيه 

تاالب قرار دارند. 
عالوه ب��ر اين ح��دود 32 درص��د از خانوارهاي 
حاش��يه تاالب براي تأمين معيشتشان صيادي 

مي كنند كه از همين مقدار حدود 16 درصد به 
رغم اشتغال به صيادي با عنوان شكارچي فصلي 

فعاليت مي كنند.
 همچني��ن ح��دود 500 خان��وار ب��ه عن��وان 
آببندان دان در ش��ش ماه از سال از طريق تاالب 

امرار معاش مي كنند. 
حاال با اين تفاس��ير كه وجود تاالب انزلي عالوه 
بر محيط زيست براي امرار معاش مردم منطقه 
هم از اهميت بس��ياري برخوردار اس��ت، جبار 
كوچكي نژاد، نماينده مردم رشت با انتقاد از اينكه 
مردم در بخش هايي از حاش��يه ت��االب انزلي به 
برنج كاري و پرورش ماهي مي پردازند، مي گويد: 
»تجاوز به حريم ت��االب در حال انجام اس��ت و 
متأس��فانه س��ازمان حفاظت محيط زيست هم 

كاري از دستش بر نمي آيد.«
سيد كاظم دلخوش اباتري، سخنگوي فراكسيون 
محيط زيست و توسعه پايدار مجلس هم با انتقاد 
از كم كاري س��ازمان محيط زيس��ت در صيانت 
از تاالب ها، بي��ان مي كند: »متأس��فانه تاكنون 

اقدامات مؤثري در خصوص حفظ منابع طبيعي، 
تاالب ها و رودخانه ها انجام نشده است. از اين رو 
با اهمال كاري مسئوالن مربوطه مردم به دخل و 

تصرف مي پردازند.«
  نمايندگان گيالن از تاالب انزلي

 بي اطالعند؟ 
حاال با اين شرايط كه نمايندگان مجلس كم كاري 
مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست را دليل 
اصلي به خطر افتادن تاالب ه��ا مي دانند، مدير 
كل محيط زيست گيالن در گفت وگو با خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »خوش��بختانه براي احياي 
تاالب انزلي تاكنون اقدامات خوبي انجام شده و 
امسال بعد از پنج سال، باالخره شاهد مهاجرت 
پرندگان به اين تاالب بوديم كه خود نشان دهنده 
بهبود وضعيت تاالب اس��ت. حاال با اين شرايط 
اگر برخي از نمايندگان مجلس معتقدند محيط 
زيست به خوبي به وظايفش عمل نكرده، حكايت 

از بي اطالعي آنها از وضعيت استانشان دارد.«
قربانعلي محمدپور  با اشاره به اينكه در دهه گذشته 
تراز آبي درياي خ��زر يك مترو 200س��انتيمتر 
كاهش يافته و اي��ن موضوع رابطه مس��تقيمي با 
خشك شدن تاالب انزلي دارد، مي افزايد: »تاكنون 
اقدامات خوبي در خصوص برطرف كردن مشكالت 
تاالب  انجام ش��ده كه شامل: برداش��ت رسوبات، 
احي��اي آبراه هاي ت��االب انزلي، راه س��ازي براي 
انواع ماهيان بومي با همكاري س��ازمان شيالت، 
شناسايي متصرفان و جلوگيري از تغيير كاربري 
تاالب، خريداري دستگاهي از كانادا براي ريشه كن 
كردن معضل گسترش گياهان مخرب و جلوگيري 

از ورود زباله ها مي شود.« 
وي با اش��اره به اينك��ه تاكنون هيچ جلس��ه اي 
در راس��تاي جلوگي��ري از فعاليت هاي مخرب 
كشاورزان در حاشيه تاالب بين مسئوالن جهاد 
كشاورزي و سازمان محيط زيست تشكيل نشده 
است، ادامه مي دهد: » در خصوص كشاورزان بايد 
بپذيريم كه طي چند صد سال گذشته مردم در 
اين منطقه در حال كشاورزي هستند و نمي توان 
به يكباره از آنها خواست راه هاي معيشتي شان 
را ترك كنند، البته در اين راس��تا نيز با توجه به 
تعامالت محيط زيست با جهادكشاورزي، تاكنون 
هيچ برنامه اي براي تغيير كشت از سوي اين دو 
سازمان ارائه نشده است. همچنين جلوگيري از 
فعاليت هاي كشاورزي  به هيچ وجه در دستور كار 

محيط زيست نيست.«
با توجه به شرايط پيش رو و گفته هاي مسئوالن، 
دو س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت و وزارت 
جهاد كش��اورزي نه تنه��ا هيچ برنام��ه اي براي 
جلوگيري از كش��ت بي رويه و مخ��رب برنج در 
حاشيه تاالب ندارند كه آن را هم اقدامي طبيعي 
مي دانند؛ موضوعي كه پيش از اين نيز مورد انتقاد 

نمايندگان مجلس قرار گرفته بود.
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هر ش��روعي پاياني دارد و حاال آخرين ش��ماره روزنامه جوان در سال 
95 منتشر مي ش��ود. انگار همين ديروز بود كه با »بسم اهلل« و سالمي 
گرم براي هم آرزوي سالي خوش كرديم و تصميم گرفتيم تا با همت و 
تالش مضاعف روزهاي پرباري را رقم بزنيم اما زمان در انتظار ما نماند 
و روزها چنان از پي هم آمدند و رفتند كه ندانستيم با به پايان رسيدن 
فروردين ماه، يك دوازدهم از سال، با اتمام ارديبهشت ماه، يك ششم 
از سال و با به آخر رسيدن خرداد ماه يك چهارم از سال تمام شد،  البته 
اتفاقات و حوادث مترقبه و غير مترقبه هم نگاه نكردند كه در كجاي سال 
هستيم. در فصل گرما جنگل ها آتش گرفتند و با كم شدن بارش ها سايه 

خشكسالي روي سر اكثر استان هاي كشور سنگيني مي كرد. 
باران هم سيل هاي خاص خودش را به همراه داشت و برف و بوران نيز در 

كنار تمام مزايايش، خسارات منحصر به فردش را به بار مي آورد. 
اما در اين ميان نمي توان از گرد و غبارهاي نفسگير و ريزگردهايي كه 
زندگي را براي ايرانيان سخت و دشوار مي كردند چشم پوشي كرد. غرب 
و جنوب كشور چنان درگير اين معضل بودند كه اجباراً روزهاي زيادي 
را با تعطيلي كامل شهر سپري كردند و هموطنان در استان هاي بوشهر 

و خوزستان و هرمزگان خانه نشين شدند. 
به هر حال در كنار تمام اين اتفاقات تلخ روزهاي خوش زيادي هم رقم 
خورد؛ روزهايي كه در دفتر خاطرات ايرانيان ثبت شد. از فعاليت هاي 
سپاه و بسيج و كميته امداد و بنياد بركت در سازندگي براي نيازمندان و 
محرومان گرفته تا اقداماتي كه آستان قدس انجام داد تا هموطناني كه 
تا به امروز نتوانسته بودند به مشهد مقدس مشرف شوند، به پابوسي امام 
غريبان بروند. زماني كه خانه اي در منطقه اي محروم ساخته مي شد، 
كودكي پاي به مدرسه اي تازه س��اخت مي گذاشت و لذت تحصيل در 
كالسي گرم را تجربه مي كرد يا خانواده اي در دوردست مي ديد چادري 

براي درمان دردهايشان برپا شده است، آن روز هم عيد بود. 
بي ش��ك قرارگاه محروميت زدايي بسيج سازندگي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء و سپاه هاي استاني تالش زيادي كردند و توانمندي هاي 
خود را در موضوع فق��ر و محروميت زدايي به منصه ظهور رس��اندند؛ 
برنامه هايي كه شامل رفع مشكالت مسكن، ايجاد زيرساخت ها براي 
احداث ورزشگاه ، اش��تغال زايي و اشتغال هاي خانگي كوچك و بزرگ 
در همه سطوح فعال بود،  البته در اين ميان ساخت مساجد، مدارس، 
مسكن و خدمات بهداشتي و درماني نيز از ديگر اقدامات سپاه بود كه 

توانست گل لبخند را بر لبان ساكنان كم برخوردار بنشاند. 
در كنار اين اقدامات، از بسياري سازمان ها و نهادها هم انتظار مي رفت كه در 
حد حداقل هايشان وارد ميدان شوند تا به موازات اقدامات مثبت، آنها هم 
گام هايي بردارند، اما حسرتش در دل ماند.  مسئوالني كه يك سال حرف 
زدند و وعده دادند و دل به تصميمات و فعاليت هاي خارج از ايران بستند تا 
شايد فرجي شود! و در آخر دست خالي ماندند. حاال ديگر نه فرصتي براي 
انجام كاري مانده و نه زماني براي به نتيجه رسيدن قول ها اما مي توان باور 
كرد كه روزگار به انتظار ما نمي نش��يند و تا همت نباشد، كاري به نتيجه 
نمي رسد. ثانيه ها ش��مارش معكوس خود را براي آغاز سال جديد شروع 
كرده اند. سال نو و عيد 1396 ولي هستند هنوز هموطناني كه منتظرند 
تا مسئولي از راه برسد و يكي از مشكالتشان را رفع كند؛ مشكل آب، راه، 

خانه هاي فرسوده، اشتغال، خشكسالي و از بين رفتن مزارع و. . . 

با افتتاح سومين كارخانه داروسازي در تويسركان بخشی از داروهای وارداتی در داخل توليد می شود

گام بلند تويسركان براي تبديل شدن به قطب توليد داروي غرب كشور

 گلوگاه تاالب انزلي
 زير پاي نزاع نمايندگان مجلس و محيط زيست

 درحالي نمايندگان گيان در مجلس از كشت برنج در حاشيه تاالب انزلي انتقاد مي كنند
كه مديركل سازمان حفاظت محيط زيست آن را رسمي و بدون ايراد مي داند

تاالب انزلي در س�ال هاي اخير، همواره با معضات بسياري روبه رو بوده 
است؛ مشكاتي كه بر سر آن سايه انداخته است.تغيير كاربري اراضي و 
افزايش فعاليت هاي كشاورزي، گسترش گياهان مخرب، كاهش تراز آبي 
درياچه خزر و افزايش احتمال خشك شدن تاالب، خشكسالي و افزايش 
رسوبات سطح آن، ورود زباله ها و انواع فاضاب هاي سمي به درون آن، از 
جمله مشكات پيش روي تاالب انزلي به حس�اب مي آيند. اين در حالي 

است كه تاالب انزلي يكي از اصلي ترين زيستگاه هاي پرندگان محسوب 
مي شود و به لحاظ گردشگري هم از اهميت بااليي برخوردار است. حاال با 
توجه به اهميت آن، برخي از نمايندگان مجلس، مشكات روزافزون تاالب 
را در اهمال كاري مسئوالن محيط زيس�ت و بي توجهي آنها در خصوص 
كشت برنج مي دانند؛ موضوعي كه مدير كل محيط زيست استان گيان 
به  رغم رد آن، نمايندگان را بي اطاع از مس�ائل اس�تان خطاب مي كند. 

محمدرضا هاديلو

ميترا   شهبازي
   گزارش يك

 ايجاد 2 هزار  فرصت شغلي 
در حوزه صنايع دستي فارس   

در راس�تاي حماي�ت از تولي�د كاالي    فارس
ايران�ي، اداره كل مي�راث فرهنگ�ي، 
صنايع دستي و گردشگري استان فارس طي 11  ماه - از ابتداي سال 
تا پايان بهمن ماه 1395 - با صدور و تمديد قريب به 2 هزار مجوز 
فعاليت در چهار گونه پروانه توليد انفرادي، جواز تأسيس كارگاهي، 
پروانه توليد كارگاهي و كارت شناسايي موفق به ايجاد تعداد هزار 

و  837 فرصت شغلي پايدار شده است. 
زهرا الحمدي معاون صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي فارس با عنوان 
كردن مطلب فوق گفت: واحد حمايت از توليد معاونت صنايع دستي 
در راستاي وظايف ذاتي و س��ازماني خود جهت ايجاد اشتغال پايدار، 
حفظ، احيا و توسعه صنايع دس��تي، بهبود كيفي محصوالت توليدي، 
نظارت بر وضعيت كارگاه هاي توليدي )خانگي و كارگاهي( و ايجاد بستر 
مناسب براي حضور و بهره مندي حداكثري هنرمندان صنايع دستي 
در رويدادهاي فرهنگي و بازرگاني با صدور مجوزهاي چهارگانه به اين 
مهم مي پردازد. وي با اعالم آمار مجوزهاي صادر شده در حوزه حمايت 
از توليد افزود: از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه تعداد377 پروانه 
توليد انفرادي، 12 جواز تأسيس كارگاهي، 21 پروانه توليد كارگاهي 
و 201 كارت شناسايي صادر و تعداد هزار و 198 پروانه توليد انفرادي، 
يك جواز تأسيس كارگاهي و 27 پروانه توليد كارگاهي تمديد اعتبار 
شده اند. الحمدي نشان كرد: تعداد اشتغال در بحث صدور پروانه توليد 
كارگاهي با توجه به متغير بودن تعداد افراد تحت پوشش از يك تا بيش 
از 100 نفر مبين ايجاد اش��تغال حداكثري در حوزه هنرهاي سنتي و 

صنايع دستي است.

 همزمان با مياد با سعادت فاطمه زهرا)س( 
در مشهد مقدس

 مهمانسراي حضرت رضا)ع(
و رواق حضرت زهرا)س( فردا  افتتاح مي شود 

مديركل روابط عمومي و امور رسانه 
آستان قدس رضوي از افتتاح رواق   خراسان رضوی

حضرت زهرا)س( همزمان با والدت دخت نبي اكرم اسام، حضرت 
فاطمه زهرا)س( خبر داد. 

محمدامي��ن توكل��ي زاده گفت: به منظ��ور تأمين فضاهاي مس��قف 
زيرس��طحي براي رفاه زائ��ران گرامي، پ��روژه رواق حض��رت فاطمه 
زهرا)س( با زيربناي 7 هزار و 200 مترمربع در س��ال 1387 آغاز شد 
و با تأكيد توليت معزز آس��تان قدس رضوي بر تسريع انجام اين پروژه 
و تالش مهندسان س��ازمان عمران و توسعه حريم حضرت رضا)ع( در 
روز ميالد حضرت زهرا)س( افتتاح خواهد شد. وي ادامه داد: امكانات 
رفاهي و خدماتي بسياري در اين رواق براي زائران گرامي درنظر گرفته 
شده اس��ت كه از آن جمله مي توان به تعبيه وضوخانه، آسانسور، پله 
برقي و ايجاد راه  ارتباطي با رواق شيخ حرعاملي اشاره كرد. توكلي زاده 
تأكيد كرد: با نظر توليت معزز آستان قدس رضوي، اين رواق مخصوص 
خواهران خواهد بود و همه خدمات اعم از كفشداري، نظافت و. . . توسط 

نيروهاي افتخاري خواهر به زائران گرامي ارائه خواهد شد. 
   افتتاح مهمانسراي جديد امام رضا)ع(

همچنين مدير كل روابط عمومي و امور رسانه هاي آستان قدس رضوي 
از افتتاح مهمانسراي جديد حضرت با بهره گيري از تازه ترين فناوري 
روز و با ظرفيت پذيرايي از 3 هزار و 500 نفر همزمان با ميالد با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( خبر داد. توكلي زاده گفت: مهمانسراي جديد 
حضرت با بهره گي��ري از امكانات مدرن و تكنول��وژي روز دنيا در پنج 
طبقه جهت تبرك زوار از غذاي متبرك حضرت به زودي بهره برداري 
مي شود، اين در حالي است كه ظرفيت مهمانسراي قديمي حدود هزارو  

600 نفر بوده است. 
وي با اشاره به برخي مشكالتي كه مهمانسراي قديمي حضرت جهت 
خدمت رساني به زائران بر سر راه داشت، خاطرنشان كرد: وجود مهمانسرا 
در قلب حرم مطهر رضوي مشكالتي را به همراه داشت كه از آن جمله 
مي توان به واقع ش��دن در مس��ير اصلي تردد زائران و ايجاد آشفتگي 
در مس��ير ورودي به صحن هاي آزادي و انقالب، عدم دسترسي بخش 
آشپزخانه و انبارها به رينگ زيرگذر و باالجبار تردد ماشين آالت سنگين 
در صحن و س��راي رضوي و نزديك بودن مهمانسرا به اماكن متبركه و 
استشمام بوي غذا در صحن  و رواق هاي حرم مطهر اشاره كرد. توكلي زاده 
با بيان اينكه محدوديت هاي موجود در ساختمان هاي اطراف و نزديكي 
به بخش زيارتي، امكان توسعه مجدد مهمانسراي قديمي را ناممكن كرده 
بود، عنوان كرد: قديمي بودن بنا، امكانات و تجهيزات مهمانسراي قديمي 
موجب دشواري در خدمت رساني به زائراين شده بود كه همه اين موارد 
در نهايت آستان قدس رضوي را به اين جمع بندي رساند كه بايد فضاي 

مهمانسرا از قلب حرم مطهر به اطراف آن منتقل شود. 
وي اضافه كرد: در همين راستا احداث مهمانس��راي جديد حضرت با 
ظرفيتي 3 هزار و 500 نفر در پنج طبقه و مجهز به امكانات مدرن و روز 
دنيا در مجاورت با جداره هاي مجموعه حرم مطهر حضرت رضا)ع( در 
سال 92 آغاز ش��د و با همت و تالش مضاعف امكان بهره برداري از آن 
در سال 95 فراهم آمد. مديركل روابط عمومي و امور رسانه هاي آستان 
قدس رضوي با اشاره به امكانات و تجهيزات مدرن مهمانسراي جديد 
حضرت، ابراز داشت: س��ردخانه اي مدرن، آشپزخانه اي بسيار مجهز و 
كم نظير، تأسيساتي پيشرفته همراه با تكنولوژي روز دنيا و فضايي زيبا با 
معماري اصيل اسالمي- ايراني از ويژگي هاي مهمانسراي جديد حضرت 
امام علي بن موسي الرضا)ع( است كه جهت پذيرايي از مهمانان امام جود 

و كرم، در سال 96 مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرد.


