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جمله مكان هايي 
به ش�مار مي روند 
كه با آغ�از فصل تعطيالت به يك�ي از جا هاي 
تفريحي براي گذران اوق�ات كودكان تبديل 
مي شوند.  درحالي كه اين مكان ها مي توانند به 
بهترين وجه اوقات فراغت را پ�ر كنند اما در 
صورت رعايت نشدن استانداردها مي توانند 
حوادث مرگب�اري را رق�م بزنن�د.  آمارهاي 
سازمان استاندارد كشور نشان مي دهد درحال 
حاضر 40درص�د امكان�ات ش�هر بازي ها در 
اس�تان هاي مختلف كش�ورناايمن بوده و هر 
لحظه احتمال آن مي رود كه حادثه دردناكي را 
رقم بزند.  دراين ميان به عنوان نمونه مي توان 
از لرس�تان ن�ام ب�رد كه ب�ه گفت�ه مديركل 
استاندارد اين استان از ۱۵ شهربازي لرستان 
تنها دو مورد از آنها داراي استاندارد هستند.

    
درحال��ي كه يك��ي از ش��رايط س��اخت و ايجاد 
شهربازي ها در كشور رعايت تمامي استانداردها 
از جمله نوس��از و به روز بودن امكانات آن است اما 
اين اصل مهم سال هاس��ت كه در استان لرستان 
مورد غفلت قرار گرفته است به طوري كه در حال 
حاضر پنج مجموعه ش��هربازي موج��ود در اين 
شهر قدمت بين 30 تا 40 سال دارند.  مديرعامل 
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري خرم آباد 
دراين خصوص به جوان مي گويد: »در حال حاضر 
پنج شهربازي دراين ش��هر وجود دارد كه قدمتي 
باالي 30 سال داشته و از لحاظ رعايت استاندارد 
داراي مشكالت بسياري هستند.« سعيد اسداللهي 
مي افزايد: »به عن��وان مث��ال مجموعه تفريحي 
خردساالن در پارك معلم و شهربازي كيو در حال 
حاضر فعال بوده و مجموعه تفريحي پارك دانشجو 
به دليل نداشتن استانداردهاي الزم تعطيل شده 
اس��ت.«  وي ادامه مي دهد: »ايجاد شهربازي در 

پارك هاي س��طح ش��هر نياز به مجوز از سازمان 
استاندار دارد كه اين مجوز يك ساله صادر مي شود.« 
به گفته وي، با اين حال غفلت از بازديدي هاي بعدي 
و بي توجهي به رعايت كردن اصول ايمني سبب شده 
تا نتوان هيچ تضميني براي سالمت دستگاه ها داد.«

  تنها2موردتأييدميشود
با وج��ود اينك��ه طبق قان��ون هيچ وس��يله غير 
استانداردي در شهربازي ها حق فعاليت ندارد اما 
اين اصل مهم در شهربازي ها همواره مورد غفلت 
قرار گرفته شده است.  مديركل استاندارد لرستان 
با اشاره به مشكالت موجود در وسايل مورد استفاده 
در شهربازي اين استان مي گويد: »درحال حاضر 
با توجه به آمارهاي موجود از ۱۵ شهربازي لرستان 
تنها دو مورد استاندارد هستند.«  مرضيه قنبريان 
مي افزايد: »درخرم آباد نيز س��ه شهربازي مركز 
لرستان به طور كامل تعطيلند و دو مورد ديگر در 
حال استانداردسازي وسايل بازي هستند.«   وي 
ادامه مي دهد: »شهرس��تان بروجرد نيز داراي دو 

شهربازي فدك و ساعت خوش بوده كه شهربازي 
فدك مجوز استاندارد براي ۱0 وسيله را دريافت 
كرده و فعال بوده و استانداردسازي ساعت خوش 
نيز در حال انجام اس��ت.« به گفته اين كارشناس 
اس��تاندارد، ۲۹ وس��يله بازي در س��ه شهربازي 
شهرستان دورود وجود دارد كه بازرسي هاي اوليه 
در آنها صورت گرفته و وسايل آنها در مرحله رفع 
نواقص و استانداردسازي هستند.  بررسي ها نشان 
مي دهد، درحال حاضر در شهرستان هاي اليگودرز، 
الشتر، ازنا و پلدختر تنها يك شهربازي وجود دارد 
و مجموع وسايل بازي مس��تقر در اين اماكن، ۲0 
مورد است. همچنين يك شهربازي در شهرستان 
كوهدشت وجود دارد كه وسايل آن استاندارد بوده 

و چهار وسيله بازي در آنجا مستقر است. 
  بيتوجهيشهربازيهابهبازرسيدورهاي
درحالي ك��ه طبق قان��ون، ش��هربازي ها بعد از 
دريافت مجوز يك س��اله بايد هر سه ماه يك بار 
درخواست بازرس��ي دهند تا ش��ركت بازرسي 

استاندارد س��ازي، وسايل بازي مس��تقر در آنها 
را مورد بازرس��ي قرار دهد اما بي توجهي به اين 
موضوع موجب ش��ده تا اين اص��ل مهم همواره 
در بيش��تر ش��هربازي ها مورد غفلت قرار گيرد.  
مدي��ركل اس��تاندارد لرس��تان دراين خصوص 
مي گوي��د: »درحالي كه مس��ئوالن ش��هربازي 
بايد هرس��ه ماه يك بار درخواس��ت بازرس��ي از 
تجهيزات شهربازي ها را به شركت استاندارسازي 
بدهند اما همواره اين موض��وع مورد غفلت قرار 
مي گيرد.« قنبريان مي افزايد:»با توجه به حوادث 
س��ال هاي گذش��ته كه در برخي از ش��هربازي 
استان ها روي داد از شهرداري استان خواستيم 
درمورد استاندارد نبودن وسايل بازي مستقر در 
شهربازي ها تذكرات الزم را به بهره بردار نسبت به 

استانداردسازي دهند و آنها را معرفي كنند.«
  بهرهكشي3برابريازوسايلشهربازي
درحالي كه عمر مفيد و استاندارد استفاده از لوازم 
موجود در پارك ها ۱4 س��ال اس��ت اما اين زمان 
درميان ش��هر بازي هاي موجود در كش��ور باالي 
30 سال اس��ت.  مدير ش��ركت بازرسي كيفيت و 
استانداردس��ازي ايران دراين خصوص مي گويد: 
»طب��ق اس��تاندارد ها نباي��د طول عمر وس��ايل 
شهربازي ها از ۱4 س��ال تجاوز كند و در اين مدت 
نيز بايد درفاصله زماني سه ماه يك بار مورد بازرسي 
كام��ل از تمامي جه��ات قرار گيرن��د.« مصطفي 
كاووسي مي افزايد: »درحال حاضر گاهي عمر اين 
امكانات به 40 سال نيز مي رسد كه اين موضوع سبب 
مي شود هرلحظه در انتظار حوادث ناگوار باشيم.« 
وي ادامه مي دهد:»درحال��ي كه هم اكنون حدود 
هزار شهربازي از سوي استاندارد شناسايي شده كه 
در حال فعاليت هستند اما تنها30 شهربازي داراي 
مجوز مشروط هستند كه اين موضوع بسيار نگران 
كننده است.« به گفته وي درحال حاضر استفاده از 
لوازم بازي چيني بي كيفيت از مهم ترين مشكالت 

موجود در شهر بازي هاي كشور به شمار مي رود. 

  زنجان: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب ش��هري اس��تان زنجان 
گفت: اين استان جزو ۱3 استان داراي تنش آبي در كشور است. عليرضا 
جرء قاسمي افزود: در حال حاضر استان زنجان جزو يكي از ۱3 استان داراي 
تنش آبي در كشور است كه اميدواريم با مديريت مصرف مشتركان بتوانيم 
از تابس��تان بدون كس��ري آب گذر كنيم. وي، ميزان سرانه مصرفي آب 
مشتركين استان را ۲0۱ ليتر در شبانه روز براي هر نفر اعالم كرد و گفت 

اين ميزان در سطح كشور ۱۹0 ليتر در شبانه روز است. 
  گلستان: مديركل شركت غله و خدمات بازرگاني استان گلستان گفت: 
تاكنون ۹۹7هزارتن گندم از كشاورزان استان خريداري و ذخيره سازي 
شده اس��ت. حميدرضا علي محمدي افزود: امس��ال ۱۲0 مركز خريد 
تضميني گندم در ۱4 شهرس��تان داير ش��ده و كار تحويل محصول از 
كشاورزان را بر عهده دارند. وي ادامه داد: با توجه به ظرفيت باالي توليد 
محصول گندم استان در سال جاري، اين شركت آمادگي كامل براي خريد 

و ذخيره سازي مازاد گندم باقيمانده در كشتزار ها را دارد. 
  بوش�هر: دردو سال گذش��ته ۱۹ دانشجوي بوش��هري در سه مقطع 

تحصيلي كارشناسي، كارشناس��ي ارشد و 
دكتري موفق به دريافت جوايز تحصيلي بنياد 
ملي نخبگان شدند.  رضا آذين، رئيس بنياد 
نخبگان استان بوشهرگفت: بنياد نخبگان، 
كانون تدبير پيشرفت استاني و منطقه اي است 
و مأموريت آن شناسايي نخبگان، مستعدان و 
سرآمدان استان، ايجاد تعامل درون استاني در 

حوزه هاي توسعه فناوري و ترويج علم، اتصال نهادهاي فناورانه استاني و ملي 
و توانمندسازي مستعدان استاني و تشكيل اجتماعات نخبگاني است. 

  ايالم:مدير جهاد كشاورزي شهرس��تان مهران گفت: در سال جاري 
۲۱ هزار تن محصوالت كشاورزي از مرز مهران به عراق صادر شده است.  
حجت عارف افزود: مرز مهران يكي از مهم ترين كانون هاي اصلي صادرات 
محصوالت كشاورزي از كشورمان به عراق است.  وي ادامه داد: در سه ماهه 
سال جاري بيش از ۲۱ هزار تن انواع محصول كشاورزي به عراق از طريق 
اين مرز صادر شده كه ارزش اقتصادي اين ميزان محصول صادر شده بيش 

۲۱0 ميليارد ريال بوده است. 
  تهران: نماينده حوزه »مشق« در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
تأمين آب هفت روس��تا در مالرد گفت: در اين منطقه ۱۶ هزار نفر از آب 
شرب برخوردار شدند. محمد محمودي شاه نش��ين افزود: در اين راستا 
آبرساني به هفت روستاي »اميرآباد توان بخشي«، »مهردشت«، »ارغش 
آباد«، »علي بيات«، »شريف آباد«، »س��لميان«، »امين آباد« و مجتمع 
درماني اخوان با عمليات اجراي حفر و تجهيز دو حلقه چاه با دبي 40 ليتر 

بر ثانيه و خط انتقال به طول ۱۶ كيلومتر انجام شد. 
  چهارمحالوبختياري:رئيس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياري گف��ت: صادرات فرش دس��تبافت چهارمحال و 
بختياري افزايش مي يابد. نعيم امامي افزود: درحال حاضر ۸0 درصد فرش 
توليدي چهارمحال و بختياري قابليت صادرات دارد. وي ادامه داد: اكنون 
30 كارگاه توليدي فرش دستبافت در چهارمحال وبختياري فعال است كه 

تعداد آنها در سال جاري افزايش مي يابد. 
  خراسانجنوبي: معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر 4۹۸ معدن داراي 
پروانه با استخراج اس��مي ۱۲/۸ ميليون تن در س��ال در استان فعاليت 
مي كنند. محمد ساالري با بيان اينكه اين معادن به طور مستقيم براي ۱0 
هزار و ۱00 نفر اشتغال ايجاد كرده اند، افزود: همچنين ۱0۸ فقره گواهينامه 
اكتشاف در خراسان جنوبي وجود دارد.  وي ادامه داد: طي اين مدت نسبت 
به سه ماهه مشابه سال گذشته، رشد 7۱ درصدي پروانه هاي اكتشافي و 

رشد 3۱/۸ درصدي ثبت محدوده هاي معدني را داشته ايم. 
  خراسانشمالي: مديركل تعزيرات حكومتي خراسان شمالي گفت: 
سامانه ۱3۵ به منظور تسريع و تسهيل در روند دادرسي در استان راه اندازي 
شده است. سيدجواد سيدالموسوي افزود: اين سامانه با هدف حمايت از حقوق 
مصرف كننده و ارتقاي رضايت مندي مردم ايجادشده است.  وي تسهيل و 
تسريع درروند پاسخگويي به شكايات و اعتراضات مردمي از اصناف را از جمله 
مزيت هاي سامانه دادرسي الكترونيكي برشمرد و ادامه داد: تالش داريم تا ماه 

آينده اين سامانه بتواند به صورت شبانه روزي در خدمت شهروندان باشد.
  لرستان:معاون جمعيت هالل احمر استان لرستان از راه اندازي هشت 
پايگاه جديد امداد و نجات در استان لرستان خبر داد و گفت: در گذشته 
۱۸ پايگاه ثابت امداد و نجات در اس��تان لرستان وجود داشت و اكنون با 
راه اندازي اين هشت پايگاه، مجموع پايگاه هاي امداد و نجات به ۲۶ واحد 
رسيده است. محمدباقرمحمدي افزود: به ازاي هر پايگاه امداد و نجات ثابت 
در طول شبانه روز به طور ميانگين پنج نفر و در مابقي پايگاه ها سه نفر به 

مردم خدمت رساني مي كنند.

طي سال هاي گذش��ته مجموعه س��پاه با ورود 
به عرصه ه��اي س��ازندگي و محرومي��ت زدايي 
كارهاي ماندگار و ارزش��مندي انجام داده است 
و اين بار قص��د دارد رفع معض��الت اجتماعي را 
هم ب��ه كارنامه خ��ود اضافه كند. در اين راس��تا 
نيروهاي بس��يجي قرار اس��ت با فرهنگ سازي، 
ايجاد زمينه هاي اش��تغالزايي، برخ��ورد قانوني 
با قاچاقچيان مواد مخ��در، معضل اعتي��اد را از 
استان هاي كش��ور برچينند. بنابراين كرمانشاه 
به عنوان يكي از مناطقي كه با درصد بيشتري از 
معضل اعتياد دست و پنجه نرم مي كند به عنوان 
هدف اين گروه هاي جهادي انتخاب شده است. 
در اين راستا دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد 
مخدر استان كرمانش��اه در گفت وگو با خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »س��پاه براي مبارزه با معضل 
اعتياد در كرمانشاه، ۱۱ محله آلوده را شناسايي 

كرده و از ابتداي تيرماه عمليات محروميت زدايي 
در اين مناطق كليد خورده است.« علي شمشيري 
با اشاره به انعقاد قرارداد ميان وزارت كشور و بسيج 
مستضعفين كشور در زمينه مقابله با معضل اعتياد 
در نقاط آلوده برخي از استان هاي كشور مي افزايد: 
»قطعاً ورود بسيج مستضعفين كه از جنس مردم 

هستند مي تواند در اين زمينه كارگشا باشد.«
  برنامهسپاهبرايمقابلهبامعضالتاجتماعي

بر اساس تجربيات به دست آمده، برخورد و رفع 
معضالت اجتماع��ي به ويژه اعتي��اد تنها با ورود 
و مش��اركت مردم امكانپذير مي ش��ود و در اين 
خص��وص ورود نيروهاي بس��يجي نقطه عطفي 
براي رفع اين معضل در استان ها شناخته مي شود. 
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان 
كرمانش��اه با تأييد مطالب ف��وق مي گويد:»يك 
ميليارد و ۱00 ميليون تومان ب��راي اجراي اين 

طرح در استان لحاظ شده و سپاه عالوه بر اجراي 
پروژه هاي محروميت زدايي، تأمين مابقي منابع 
مالي را نيز به عهده گرفته اس��ت.« شمش��يري 
مي افزايد: »نيروهاي جه��ادي در مرحله اول از 
روش فرهنگي- پيشگيري ش��روع مي كنند و از 
مردم، پايگاه هاي بسيج، محالت و مساجد كمك 
مي گيرند و بس��ترهايي كه به ايج��اد معضالت 
اجتماعي دام��ن مي زنند را مرتف��ع مي كنند. از 
جمله اين بسترها، مي توان به رفع معضل بيكاري 
و وجود مناطق حاش��يه اي و محروم اش��اره كرد 
كه درد اعتياد در آنها با ش��دت بيش��تري ديده 
مي شود.« وي با اشاره به اينكه به طور كلي مناطق 
حاش��يه ش��هري از خدمات كمت��ري برخوردار 
هستند و ضعف هايي در آنها ديده مي شود كه به 
معضالت اجتماعي دامن مي زند، ادامه مي دهد: 
»محروميت زدايي از اين مناط��ق در رديف اول 

اقدامات س��پاه و نيروهاي بس��يجي قرار گرفته 
است.« اين مقام مس��ئول با اشاره به اينكه بعد از 
فرهنگ سازي و محروميت زدايي نوبت به درمان 
بيماران اعتياد مي رسد، مي گويد: »به طور كلي در 
هر بخشي كه نيروهاي بسيجي بتوانند با اعتياد 
مبارزه كنند، ورود پي��دا مي كنند. بنابراين حتي 
برخورد قانوني با خرده فروشان مواد مخدر هم در 

ليست اقداماتشان قرار گرفته است.«
  ريشهكنشدناعتيادبااقداماتفرهنگي

با توجه به اينكه به گفته دبير شوراي هماهنگي 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان كرمانش��اه معضل 
اعتياد سال هاس��ت در اس��تان كرمانشاه ريشه 
دوانيده است و نمي توان يك شبه آن را برطرف 
كرد، بنابراين نبايد انتظار داشت به سرعت معضل 
مورد نظر رفع شود.  شمشيري در اين خصوص 
مي گويد: »معضل اعتياد يك مشكل جهاني است 
و فقط مختص به كش��ور ما و اس��تان كرمانشاه 
نمي ش��ود. اين معضل بيش از ۱70 كشور را در 
بر گرفته است و وجود چندصد شبكه ماهواره اي 
براي تبليغات وسوس��ه كننده آن، سختي كار را 

دوچندان كرده است.«
 از اين رو فرهنگ س��ازي به عنوان قدم اول براي 
مقابله با اعتياد از اهميت باالتري برخوردار است.  
وي با اشاره به اينكه در زمان حال مقابله با اعتياد 
زمانبر و سخت است، مي  افزايد: »در حال حاضر 
بيش از 400 نوع ماده مخدر صنعتي داريم كه با 
عناوين فريبنده اي عرضه مي شوند و نوعي جنگ 
نرم را نش��ان مي دهند كه تنها با فرهنگ سازي و 
ورود نيروهاي بسيجي كه از جنس مردم هستند 
مي توان جلوي آن را گرفت.« در اين راستا نماينده 
مردم كرمانش��اه نيز با بيان اينكه بارها براي رفع 
معض��ل اعتياد در كرمانش��اه برنامه ريزي ش��ده 
و ناكام باقي مانده اس��ت، به خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: »خوش��بختانه با ورود نيروهاي سپاه و 
اختصاص منابع مالي، مي توان اميدوار بود زخم 
چركين اعتياد در كرمانشاه درمان شود.« احمد 
صفري ادامه مي دهد: »مردم كرمانشاه همواره با 
محروميت هاي زيادي دست و پنجه نرم مي كنند 
كه منشأ و مبدأ همگي آنها بيكاري است. از اين رو 
با اجراي پروژه هاي محروميت زدايي و اشتغالزايي 
اين مسئله تا بخش قابل توجهي برطرف خواهد 
ش��د. عالوه بر اي��ن ورود بودجه ي��ك ميليارد و 
۱00ميليون توماني به هم��راه كمك هاي مالي 
مستمر سپاه و كمك رساني نيروهاي بسيجي هم 
منجر به تحول بزرگي در اين استان مي شود. بنا 
براين اميد است هم اعتياد مهار شود و هم بخش 

قابل توجهي از آمار معتادان كاسته شود.«
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درحال حاضر ازهزار شهربازي فعال در كشور تنها30 شهربازي داراي مجوز مشروط هستند

آمادهباشسپاهوبسيجبرايحذفاعتيادازاستانها

شهربازي هاي ناايمن لرستان، جان كودكان را نشانه مي گيرند

 سپاه با شناسايي ۱۱ محله آلوده به اعتياد در كرمانشاه، بعد از سازندگي و محروميت زدايي، اين بار رفع معضالت اجتماعي را 
در فهرست فعاليت هايش قرار داده است

مجموعه س�پاه كه از بدو تأس�يس در عرصه ه�اي مختلف س�ازندگي و 
محروميت زدايي اقدامات ماندگار و ارزشمندي انجام داده است، اين بار قصد 
دارد در رفع معضالت اجتماعي، برگ زرين ديگري در كارنامه خود به ثبت 
برساند. در اين راستا قرار است با فرهنگ سازي، اشتغالزايي و برخورد قانوني با 
قاچاقچيان مواد مخدر، گرد اعتياد را با كمك نيروهاي بسيجي از تمام مناطق 

كشور پاك كند. مجموعه اين اقدامات نيز از اول تيرماه با شناسايي ۱۱ محله 
آلوده در استان كرمانشاه كليد خورده و قرار است ديگر استان هاي كشور 
نيز در رديف اجراي اين برنامه  قرار گيرند. در حال حاضر اعتبار يك ميليارد 
و ۱00 ميليون توماني براي اين منظور لحاظ شده و قرار است مابقي منابع مالي 
مورد نياز با توجه به گستردگي معضل، توسط سپاه پاسداران تأمين شود. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

تاالبگاوخوني
20سالهاحياميشود

مديريتت�االبگاوخونيبراياحياي   اصفهان
اينتاالببرنامههايپنجو2۰سالهدر

قالبمحيطزيستدرنظرگرفتهاست.
مديركل محيط زيست اس��تان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: اگر هر 
نهاد از بخشي از س��هِم آبي خود بگذرد در طول برنامه پنج ساله احيا 
شروع و در ۲0 ساله نهايي مي شود.  حميد ظهرابي افزود: ۵0 تا ۶0 سال 
طول كش��يد تا تاالب گاوخوني به وضعيت فعلي برسد و بر اين اساس 
احياي آن زمانبر است.  وي با بيان اينكه در طول سال هاي گذشته بدون 
در نظر گرفتن موضوع مهم حفاظت از محيط زيست خسارات زيادي 
به تاالب وارد شده اس��ت، ادامه داد: چك هايي كه از حوزه تاالب خرج 
شده قابل پاس كردن نيست و بر اين اس��اس بايد هر نهاد از بخشي از 
سهم خود بگذرد تا گاوخوني احيا شود.  مديركل محيط زيست استان 
اصفهان گفت: حقابه تاالب ۱7۶ ميليون مترمكعب است كه اگر در قالب 
برنامه مديريت زيس��ت بومي تاالب به گاوخوني وارد شود آنگاه يقين 

داشته باشيد كه هم زاينده رود و هم تاالب احيا مي شود.  
ظهرابي افزود: تمام سعي ما در طول سال هاي اخير اين بوده است كه 
با حفظ رطوبت تاالب از تبديل آن به يك كانون گردوغبار جلوگيري 
شود، اين مسئله هشداري جدي است كه در طول خشك شدن تاالب 
معضل گردوغبارهاي سمي براي تمام كشور خسارت بار است.  وي ادامه 
داد: بايد موضوع احياي تاالب گاوخوني براي همه به عنوان امري جدي 
مورد توجه قرار گيرد و بر اين اساس احياي گاوخوني نيازمند مشاركت 

همه بخش هاي ذي نفع است. 

اكتشافاتدركردستان
در40درصدوسعتاستانانجامميشود

امس�ال٤هزارو2۰۰مترمربعمطالعات    كردستان 
اكتشافيدركردستانانجامميگيردكه
درمجموعبهبيشاز٤۰درصدوسعتاستاندربخشمعدنميرسد.
 اس��تاندار كردستان در بيست و سومين نشس��ت شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي اس��تان كردس��تان گفت: اس��تان كردستان 
يكي از استان هاي مهم و معدني كشور اس��ت اما سطح مطالعاتي كه 
در گذش��ته انجام گرفته، كم بوده اس��ت.  عبدالمحمد زاهدي افزود: 
مطالعات زمين شناس��ي در ۸ هزار و ۵00 كيلومترمربع استان شروع 
شده و امس��ال 4 هزار و۲00 مترمربع ديگر انجام مي گيرد و در كل به 
بيش از40 درصد وسعت استان در بخش معدن خواهيم رسيد.  رئيس 
اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي سنندج نيز دراين جلسه گفت: 
معدن يكي از بخش هاي مهم در اقتصاد و تحرك اقتصادي هر استاني 
است. سيدكمال حسيني افزود: كشور ما داراي پتانسيل هاي خوبي در 
زمينه معدن است به گونه اي كه در خاورميانه رتبه اول و در دنيا رتبه 
دهم را داريم.  وي ادامه داد: معدن از مرحله اكتشاف تا تكميل زنجيره 
فوالد مي تواند روي اشتغال و ثروت آوري تأثيرات بسزايي داشته باشد.  
وي گفت: در استان كردستان هم از طرف بخش خصوصي و هم از طرف 
بخش دولتي توجه ويژه اي به معدن نشده بود اما در دولت قبل برنامه ها 

و شرايط خوبي از اكتشاف تا فراوري انجام گرفت. 

راهسازيوآبرسانيبنيادبركت
درمناطقمحرومخراسانرضوي

نماينده  م�ردم س�بزوار، جغتاي، جوي�ن، خوش�اب و داورزن در 
مجلس شوراي اسالمي، با اش�اره به اقدامات بنياد بركت، وابسته 
به س�تاد اجرايي فرمان حض�رت ام�ام)ره( گفت: اي�ن اقدامات 
س�بب رفع محرومي�ت و بهبود حوزه ه�اي زيربناي�ي در مناطق 
محروم كش�ور، از جمله در اس�تان خراس�ان رضوي شده است. 
حسين مقصودي با بيان اينكه بنياد بركت اقدامات گسترده اي در زمينه  
محروميت زدايي در كشور انجام داده اس��ت، اظهار كرد: بنياد بركت در 
مجموع در حوزه  انتخابيه  ما فعاليت هاي خوبي انجام داده است و انتظار 
داريم با توجه به ميزان محروميت مردم در اين منطقه، شاهد تقويت بيش 
از پيش اين اقدامات باشيم.  وي افزود: بنياد بركت تاكنون در شهرستان 
سبزوار، در زمينه  احداث مدرسه، ارتقاي حوزه  بهداشت و رفع آسيب هاي 
اجتماعي به ويژه در حاشيه شهر اقدامات ارزنده اي انجام داده است، ضمن  
اينكه به تعدادي از مؤسسات خيريه كه در اين مورد فعاليت مي كنند نيز 
كمك هاي فراواني كرده است.  سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس دهم همچنين با يادآوري حجم باالي محروميت مردم در حوزه  
انتخابيه  خود، ابراز اميدواري كرد، اقدامات پربركت بنياد بركت، بيش از 
گذشته در شهرستان سبزوار، به ويژه در بخش ها و روستاهاي حاشيه اي 
گسترش يابد و همه مردم محروم منطقه از خدمات و حمايت هاي اين بنياد 
بهره مند شوند.  مقصودي افزود: اگر بنياد خدمات خود را در زمينه  راه سازي 
و آبرساني توسعه دهد، ساير فعاليت هاي عمراني اش هم چون مدرسه سازي 
و ساير اقدامات خيرخواهانه اي كه انجام داده است، ماندگار خواهد شد.  
نماينده  مردم سبزوار، جغتاي، جوين، خوشاب و داورزن در مجلس شوراي 
اسالمي با اش��اره به اينكه مدارس بركت از مناسب ترين استانداردهاي 
ساخت اماكن آموزشي و تجهيزات كمك آموزشي برخوردار است، اقدامات 
ارزنده  اين بنياد در كمك به توانمندسازي اقتصادي، توسعه كشاورزي، 
 دامداري و ساخت راه هاي روس��تايي را از جمله برنامه ها و فعاليت هاي 

ماندگار اين بنياد در مناطق محروم عنوان كرد. 

پروژههايشهرياروميهتكميلميشود
تكميل پروژه هاي ناتمام و كلنگ زني     آذربايجان غربي 
ترام�وا از جمل�ه برنامه ه�اي اصل�ي 

شهرداري در سال 96 است.
ش��هردار اروميه با اعالم اين خبرگفت: تكميل برخي پروژه هاي ناتمام 
وكلنگ زني تراموا از جمله برنامه هاي اصلي شهرداري در سال ۹۶ است. 
محمدحضرت پورافزود: افتتاح فاز اول تقاطع آذربايجان، يادمان شهيد 
باكري و شهربازي از جمله پروژه هايي اس��ت كه قرار است در سال ۹۶ 
به افتتاح برسد.  اين مسئول ادامه داد: كلنگ زني پروژه تراموا و فاز دوم 
تقاطع آذربايجان از جمله برنامه هاي مهم ديگر شهرداري اروميه در سال 
۹۶ است.  وي با بيان اينكه براي افتتاح پنج كيلومتر از فاز دوم كمربند 
خاتم االنبيا با موسسه امين قرارداد منعقد ش��ده است، گفت: مراحل 
مطالعاتي پروژه تراموا نيز به اتمام رسيده است.  حضرت پور ادامه داد: 
تكميل برخي پروژه هاي ناتمام وكلنگ زني تراموا از جمله برنامه هاي 
اصلي شهرداري در سال ۹۶است.  وي به ميزان بودجه مورد نياز براي 
افتتاح هريك از اين پروژه ها اشاره كرد وگفت: براي افتتاح پروژه يادمان 
ش��هيدباكري ۸0ميلياردتومان، تراموا 400ميليارد توم��ان وفاز اول 
تقاطع آذربايجان 400ميليارد تومان نياز است.  شهردار اروميه با بيان 
اينكه براي آسفالت معابر اروميه در س��ال كنوني حدود ۵00ميليارد 
تومان هزينه مي شود، افزود: اين مبلغ براي آسفالت ۲هزار كيلومتر از 
معابر شهري اروميه هزينه مي شود.  حضرت پور توسعه نيم متري سرانه 
فضاي سبز را از اولويت هاي مهم سازمان در سال جديد دانست و ادامه 
داد: ساحل سازي بس��تر رودخانه شهرچايي در سال كنوني تا روستاي 

جانوسلو از جمله اقداماتي است كه امسال انجام مي شود. 

اجرايطرحضربتيتوليدواشتغال
درروستاهايهدفگردشگري

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي    فارس 
و گردش�گري فارس از آماده سازي دو 
روستاي قالت ش�يراز و مهارلو سروس�تان به منظور اجراي طرح 
ضربتي توليد و اشتغال همزمان با ديگر روستاهاي كشور خبر داد. 
مصيب اميري در تشريح اقدامات صورت گرفته در اجراي طرح ضربتي 
توليد و اشتغال دو روستاي استان فارس گفت: با توجه به فعاليت تنها 
كارگاه بازمانده گيوه دوزي در روستاي تاريخي قالت، رايزني هايي مبني 
بر ايجاد ارتباط توليدكنندگان گيوه و ملكي با فروش��ندگان در مراكز 
استان با صنعتگران اين روستا با اشتغال ايجاد شده سه نفر و پيش بيني 
اشتغال سه نفر ديگر و تالش هاي في مابين توليدكنندگان دست بافت ها 
با افراد و مراكز فروش در روستاي مهارلو با اشتغال ايجاد شده ۱0 نفر و 

پيش بيني اشتغال ۱0 نفر ديگر صورت گرفته است.  
وي ادامه داد: در حوزه گردشگري روستاي قالت پروانه بهره برداري دو 
اقامتگاه بوم گردي و در روستاي مهارلو پروانه بهره برداري يك اقامتگاه 
بوم گردي صادر شد.  اميري گفت: همچنين طرح هاي برگزاري دوره 
آموزشي توانمند سازي جامعه بومي، برگزاري دوره آموزشي بوم گردي، 
برگزاري تورهاي طبيعت گردي و روستا گردي توسط دفاتر خدمات 
مس��افرتي و جهانگردي فعال در حوزه طبيعت گردي استان، تدوين 
بسته هاي سفر بين استان هاي منطقه يك و7 كشور و معرفي روستا به 
صورت مشترك در حوزه گردشگري دو روستا برگزار و برنامه ريزي هايي 

براي تداوم آن پيش بيني شده است. 

بههيچكساجازهتعطيليواحدهايمختلف
توليديدراستاندادهنميش�ودودرمقابل
زيادهخواهيافرادبهصورتقانونيميايستيم.
اس��تاندار آذربايجان ش��رقي در جلسه شوراي 
برنامه ريزي اس��تان با اعالم اي��ن مطلب گفت: 
در س��طح اس��تان هيچ احدي حق ندارد جلوي 
اجراي پروژه هاي صنعتي، معدني و اقتصادي به 

ويژه پروژه هايي كه منجر به توليد شده را بگيرد.  
اسماعيل جبارزاده افزود: اين افراد عمال در برابر 
تحقق فرمايش��ات مقام معظم رهبري مبني بر 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال ايستاده اند.  وي 
ادامه داد: هيچ معن��ي ندارد واحد معدني ما يك 
سال كارش متوقف باش��د، با روش هاي مختلف 
پيگيري كرده و در مقابل زياده خواهي هر كسي 

كه باشد مي ايستيم.  استاندار آذربايجان شرقي 
گفت: حمايت از توليد و كس��اني كه شغل ايجاد 
مي كنند و همچنين بخش خصوصي در اولويت 
كاري ما قرار دارد و در چارچوب قانون و مقررات 
و ضوابط حاكم بر جمهوري اسالمي حق و حقوق 
ارائه مي ش��ود.  جبارزاده با اشاره به تدوين سند 
تدبير و توسعه استان در سال ۹3  افزود: بايد اين 

سند به روز رساني ش��ود و به ويژه اين سند بايد 
منطبق با اقتصاد مقاومتي باشد.  وي با اشاره به 
فعاليت هزار برابري كارگ��وي ترمينال فرودگاه 
بين المللي شهيد مدني تبريز ادامه داد: در فاصله 
بس��يار كمي كارگوه سودده ش��د كه اميدواريم 
بخش عمده اي از صادرات كاالهاي باارزش از اين 

طريق صادر شود. 

استاندار: مانع تعطيلي پروژه هاي توليدي آذربايجان شرقي مي شويم
   آذربايجان شرقي


