
  گلستان: مديركل شيالت اس��تان گلستان گفت: فاز دوم مجتمع 
10 هزار هكتاري پرورش ميگو ب��ه عنوان بزرگ ترين مجتمع پرورش 
ميگو جهان و فاز نخس��ت مجتم��ع 500 هكتاري پ��رورش ماهيان 
خاوياري به عنوان بزرگ ترين مجتمع پرورش ماهيان خاوياري جهان، 
در شهرستان گميشان كلنگ زني و نخس��تين مركز تكثير و پرورش 
بچه ميگو استان، در اين شهرستان افتتاح شد.  سيدجواد قدس علوي 
افزود: وي با بيان اينكه دو طرح كلنگ زني شده شيالت جزو مهم ترين 
طرح هاي كشاورزي اس��تان در كلنگ زني هاي اخير بوده، اظهار كرد: 
اميد داريم در افق 1404 بتوانيم در مجتمع پرورش ميگو گميشان به 

توليدي بالغ بر 30 هزار تن ميگو برسيم. 
  خراسان جنوبي: مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري شهرستان بش��رويه از بافت اولين پارچه بََرك شمشيري 
بش��رويه بعد از يك سده از فراموش��ي خبر داد.  س��يدامير سليماني 
رباطي گفت: برك بافي از رشته هاي منحصربه فرد صنايع دستي شهر 
بشرويه يا حتي به تعبيري ديگر نماد و شاخص هنرهاي سنتي بشرويه 
محسوب مي شود. بر اساس شواهد تاريخي اين هنر از دوران تيموري 
در بشرويه رايج بوده و تا اوايل دوره پهلوي اول ادامه داشته است. شهرت 
و آوازه برك بشرويه در قرون متأخر اسالمي تا بدان حد بوده كه تمام 
سفرنامه نويسان به وجود كارگاه هاي مختلف برك و برخي چون تيمور 
جهانگشا به ظرافت و كيفيت برك بشرويه اشارات مختلفي داشته اند. 

   بوشهر: مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان بوشهر گفت: 
در حال حاضر صندوق قرض الحسنه واليت استان بوشهر با سرمايه در 
حال گردش 15 ميليارد تومان فعاليت مي كند.  احمد لطفي افزود: سقف 
پرداخت براي اشتغال خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد 50 ميليون 
تومان، آزادي محكومان و جرائم غيرنقد اين خانواده ها 15 ميليون تومان 
و كارگشايي 5 ميليون تومان است.  وي با بيان اينكه كميته امداد استان 
بوشهر در جذب منابع قرض الحسنه جزو س��ه استان برتر كشور است 
اظهار داشت: براي جذب منابع صندوق قرض الحسنه واليت در تحقق 

طرح هاي توانمندسازي مددجويان اقدامات مهمي انجام شده است. 
  زنجان: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان زنجان گفت: با 
تمهيدات انديشيده شده در اين ش��ركت براي برخورداري شهروندان 
زنجاني از خدمات جمع آوري و دفع بهداش��تي فاضالب ميزان طول 
شبكه جمع آوري فاضالب در اين شهر به 319 كيلومتر در سال جاري 
رسيد.  عليرضا جزءقاسمي با اشاره به احداث بيش از 42 كيلومتر شبكه 
فاضالب در شهر زنجان طي چهار سال اخير افزود: طول شبكه فاضالب 
شهر زنجان در اين مدت بيش از 16 درصد افزايش يافته است.  وي به 
توسعه 72 كيلومتري شبكه فاضالب شهرهاي استان زنجان از سال 93 
تا سال جاري اشاره كرده و گفت: در اين مدت بيش از 18 هزار انشعاب 

فاضالب براي مشتركان استان زنجان نصب و راه اندازي شده است.

اگر بگوييم پيش از انقالب ش��كوهمند اسالمي 
اس��تان چهارمحال و بختي��اري از هيچ خدمات 
رفاه��ي و زيرس��اختي برخ��وردار نب��ود، بيراه 
نگفته اي��م چراكه اين اس��تان نه راه دسترس��ي 
درون اس��تاني و برون استاني مناس��بي داشت و 
نه از زيرس��اخت هاي ابتدايي چ��ون آب، برق و 
گاز برخ��وردار بود. خدماتي كه ط��ي چهار دهه 
انقالب اسالمي براي اين استان فراهم شد و حاال 
مردم شهر و روس��تاهاي چهارمحال و بختياري 
عالوه بر برخورداري از چنين زيرساخت هايي از 
خدماتي چون دريافت سيگنال هاي رسانه ملي 
براي تماشاي برنامه  هاي تلويزيوني، تلفن ثابت و 
همراه، بيمه سالمت و اينترنت نسل هاي سوم و 
چهارم برخوردار شده اند. اتفاق خوبي كه طي اين 
40 سال سازندگي انقالب اسالمي رخ داده است و 
به همين دليل مردم اين استان قصد دارند مراسم 
چهلمين سالگرد انقالب را هرچه بهتر و باشكوه تر 

برگزار كنند. 
  برگزاري جشن انقالب در نمايشگاه شهركرد

در اين راستا نمايشگاهي با عنوان دستاوردهاي 
40 سال انقالب اسالمي در چهارمحال و بختياري 
در قالب 55 غرفه با مشاركت 80 دستگاه اجرايي 
در فرهنگسراي شهركرد گشايش يافته است. در 
مراسم گشايش اين نمايشگاه استاندار چهارمحال 
و بختياري گفت: »90 درصد خدمات شكل گرفته 
در اس��تان در س��ال هاي بعد از پيروزي انقالب 
اس��المي انجام گرفته اس��ت.« اقبال عباسي با 

اش��اره به اينكه طي اين 40  س��ال بارها دشمن 
درصدد تفرقه افكن��ي برآمد، اف��زود: »با وجود 
توطئه هاي بسيار و فتنه هاي دشمن از قبيل ترور، 
جنگ تحميلي، تحريم و فشار اقتصادي انقالب 
اسالمي در مسير رشد و پيشرفت خود در حركت 
است و اين فتنه ها نتوانسته مانع راه نظام شود.« 
وي تصريح ك��رد: »با وجود همه مش��كالتي كه 
دشمن سر راه نظام اسالمي قرار داده اما خدمات 
و دستاوردهاي شكل گرفته در اين 40 سال قابل 
تقدير و تحسين است.« اس��تاندار چهارمحال و 
بختياري همچنين به نق��ش همراهي مردم در 
پيروزي هاي نظام اسالمي اشاره كرد و گفت: »اگر 
حضور مردم و روحانيت و ايثارگري ايثارگران نبود 
ايراني وجود نداش��ت و جمهوري اسالمي برقرار 
نمي ش��د.« عباسي خاطرنش��ان كرد: »خدمات 
دولت و مردم متقابل است و هم افزايي و همراهي 
بخش هاي مختلف نظ��ام در ش��كل گيري اين 

دستاوردها بسيار مؤثر و تأثيرگذار بوده است.«
   افزايش جمعيت و اميد به زندگي

دستاوردهاي 40 ساله انقالب اسالمي به قدري 
براي مردم ش��يرين اس��ت كه عالوه بر افزايش 
اميد به زندگي در سراسر كشور منجر به افزايش 
جمعيت چشمگيري هم شده است. در اين راستا 
مي توان به جمعيت چهارمحال و بختياري اشاره 
كرد كه بر اس��اس سرش��ماري نفوس و مسكن 
س��ال 95، 947 هزار و 763 نفر اعالم ش��ده كه 
اين جمعيت نسبت به سال 57 از رشد 3 برابري 

برخوردار است. چهارمحال و بختياري داراي بيش 
از800 روستاي داراي سكنه است كه از اين تعداد 
575 روستا داراي جمعيت باالي 20 خانوار است. 
درحال حاضر حدود 340 هزار نفر در روستاهاي 
چهارمحال و بختياري سكونت دارند، كه اين رقم 
36 درصد جمعيت اين استان را شامل مي شود. با 
عنايت به نگاه ويژه نظام جمهوري اسالمي ايران 
به روستاها به ويژه روس��تاهاي واقع در مناطق 
محروم و عزم مسئوالن در ارائه خدمات زيربنايي، 
آموزش��ي و عمراني، ب��ا تدبي��ر عالي ترين مقام 
اجرايي نظام، دفتر امور مناطق محروم كشور در 
سال 1368 شكل گرفت و هم اينك نيز به عنوان 
معاونت توسعه روستايي در حال فعاليت است كه 
در اين سال ها با اختصاص منابع الزم به روستاها 
براي زدودن غب��ار محرومي��ت از چهره مناطق 

روستايي فعاليت مي كند. 
  تكميل زيرساخت ها در مرحله پاياني 

با اينكه هنوز براي آباداني برخي مناطق روستايی 
و دورافتاده متوليان ه��زار راه نرفته دارند، اما اين 
محروميت زداي��ي در بهبود زندگي روس��تاييان 
نقش بسزايي ايفا كرده است. مديركل دفتر امور 
روستايي و ش��وراهاي اس��تانداري چهارمحال و 
بختياري در اين خصوص گفت: »در حالي كه قبل 
از پيروزي انقالب اسالمي هيچ يك از روستاهاي 
استان از نعمت آب لوله كشي، گاز و برق بهره مند 
نبودند، اما امروز در آس��تانه 40 سالگي انقالب، 
دسترسي مردم به اين خدمات آسان شده است.« 

ملك محمد محموديان اف��زود: »هم اينك 464 
روس��تاي استان گازكشي ش��ده است كه درصد 
گازرساني به روس��تاها را 87 درصد افزايش داده 
است.« وي ادامه داد: »تنها 13 درصد روستاها كه 
در مناطق سخت گذر و كوهستاني از جمله بخش 
بازفت، دهس��تان بارز در بخش منج و دهستان 
پشت كوه ميالس قرار دارند، بي بهره از انرژي گاز 
هستند.« مديركل دفتر امور روستايي چهارمحال 
و بختياري همچنين درصد روستاهاي برخوردار 
از نعمت برق را 99/5 درصد و روس��تاهاي باالي 
20 خانوار جمعيت بهره مند از آب لوله كش��ي را 
72 درصد اعالم كرد. محموديان، با بيان اينكه در 
سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي يك هزار 
و 539 كيلومتر راه روستايي در استان ايجاد شده 
است، اظهار داشت: »هم اينك 65 درصد راه هاي 
روستايي استان آسفالت است.« وي، با بيان اينكه 
84 درصد روستاهاي استان دارا مديريت روستايي 
هس��تند، افزود: »90 درصد جمعيت روس��تايي 

استان داراي شوراي اسالمي روستا است.«
   توسعه ارتباطات در روستاها

با اينكه خدمات ارائه شده در شهرها و روستاهاي 
چهارمحال و بختياري بسيار چشمگير است، اما 
اين امكان��ات تنها به همين جا ختم نمي ش��وند 
و حتي در دورافتاده ترين مناطق اس��تان كه به 
عنوان مناطق صعب العبور ش��ناخته مي شوند، 
خدمات تلفن ثابت و اينترنت هم راه يافته است. 
در اين خصوص مديركل دفتر امور روس��تايي و 
شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياري تعداد 
روس��تاهاي برخوردار از خدمات اينترنت را 90 
درصد عنوان كرد و گفت: »هم اينك 307 روستا 
به خدمات اينترنت دسترس��ي دارن��د و تا پايان 
سال 200 روستاي ديگر نيز به خدمات اينترنت 
مجهز مي شوند.« به گفته محموديان، 100 درصد 
روستا زير پوش��ش بيمه س��المت و 90 درصد 
روستاها تحت پوشش صدا و سيما هستند. وي، 
روستاهاي داراي تلفن ثابت را 665 روستا عنوان 
كرد و افزود: »159 دفتر  آي سي تي )ICT( نيز در 
روستاهاي استان فعال شده است.« مديركل دفتر 
امور روستايي چهارمحال و بختياري به تحوالت 
حوزه كش��اورزي در روستاهاي اس��تان اشاره و 
تصريح كرد: »قبل از انقالب اسالمي 296 هزار تن 
محصوالت كشاورزي در استان برداشت مي شد 
اما اين ميزان هم اينك به يك ميليون و 430 تن 
محصوالت زراعي، دام و طي��ور و آبريان افزايش 
يافته است.« محموديان خاطرنشان كرد: »توليد 
6 هزار و 500 تن قارچ در س��ال و افزايش توليد 
عسل از 70 تن به يك هزار و 512 تن در سال از 
ديگر دستاوردهاي اين حوزه است.« وي، مراكز 
بهداشتي و درماني فعال در روستاها را شامل 40 
درمانگاه، 330 خانه بهداشت و 79 مركز بهداشتي 
درماني اعالم كرد و گفت: »65 مركز توانبخشي 
نيز در روستاها خدمات رساني مي كند در حالي 
كه تعداد اين مراكز خدماتي قبل از انقالب انگشت 
شمار بود.« با اين تفاس��ير مي توان ادعا كرد كه 
طي اين 40 سال تحولي شگرف در شهر به شهر و 
روستا به روستاي استان رخ داده است كه همگي 
به عنوان دستاوردهاي ش��يرين انقالب اسالمي 

معرفي مي شوند. 

انقاب شكوهمند اس�امي به چهلمين س�الگرد خود نزديك مي شود 
و مردم اس�تان چهارمحال و بختياري كه تا پيش از اي�ن رويداد بزرگ 
تاريخي هيچ نداشتند و در سخت ترين شرايط روزگار سپري مي كردند، 
حاال به تم�ام خدمات رفاه�ي همچون ب�رق، گاز، راه هاي روس�تايي و 
شهري، بيمه سامت، اينترنت، تلفن ثابت و... دسترسي پيدا كرده اند. 

از همين رو مردم اين اس�تان قرار اس�ت به زودي س�الگرد اين رويداد 
بزرگ را با يكديگر جشن بگيرند. جشني كه نشان دهنده متحول شدن 
زندگي شان طي اين 40 سال سازندگي است. الزم به ذكر است جمعيت 
مردم اين استان به دنبال افزايش رفاه طي اين سال ها نسبت به سال 57 
با افزايش 3 برابري روبه رو شده و به 974 هزار و 763 نفر رسيده است. 

محروميت  در برخي 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

اس�تان ها موجب 
شده تا اين مناطق 
عالوه بر مشكالت ريز و درشت با كاهش جمعيت 
فعال مواجه شوند، مسئله اي كه با توجه به اهميت 
مباح�ث اقتص�اد مقاومت�ي، ايجاد اش�تغال و 
درآمدزايي مي تواند مشكالت بسياري را در اين 
مناطق ايجاد كند ك�ه در اين مي�ان مي توان به 
عنوان نمونه از دو استان زنجان و خراسان شمالي 
نام برد. اين مهم سبب شده تا سپاه و مجموعه هاي 
وابسته به آن در زمينه رفع اين مشكالت اقدامات 
خوبي را انجام دهند كه از جمله مي توان به ايجاد 
بيش از ۶۵۰ پ�روژه محروميت زدايی در مناطق 
محروم زنجان و افتتاح ۸۴ پروژه محروميت زدايی 
در بيش  از ۱۸ روستای خراسان شمالي اشاره كرد.

    
زنجان و خراسان شمالي از جمله استان هايي به 
شمال مي روند كه به دليل ش��رايط آب و هوايي 
مس��تعدترين مناطق براي توليدات كشاورزي و 
دامي و طيور به ش��مار مي روند، با اين حال نبود 
برخي زيرساخت ها در كنار مشكالت مالي موجب 
ش��ده تا آنها نتوانند بهره آنچناني از اين مواهب 
ببرند. در اين ميان روستاييان ساكن در اين مناطق 
به دليل محروم بودن از برخي زيرساخت ها از جمله 
آب آشاميدني بهداشتي، مراكز بهداشتي و درماني 
و مشكالتي در زمينه كشت و زرع نيازمند برخي 
حمايت ها هس��تند؛ موضوعي كه موجب شده تا 
در سال هاي اخير س��پاه و زيرمجموعه هاي آن از 
جمله بسيج سازندگي براي رفع اين محروميت ها 

اقدامات خوبي را به سرانجام برسانند. 
  ايجاد ۶۵۰ پروژه محروميت زدايی در زنجان

آبرس��انی شرب و كش��اورزی، مس��جد، مدرسه، 
زمين های كش��اورزی، خانه عالم و خانه محروم و 

خانه بهداشت از جمله نيازمندي هايي هستند كه 
مناطق محروم زنجان از نداشتن آن رنج مي برند، 
موضوعي كه سبب شده سپاه و گروه هاي جهادي 
براي رفع اين كاس��تي ها اقدام كنند. همچنين در 
راس��تای منويات مقام معظم رهبری در خصوص 
بحث اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی و آبادانی و 
توسعه مناطق محروم توجه ويژه اي به اين مورد شده 
و تاكنون طرح های خوبی در اين زمينه انجام گرفته 
است. مسئول سازمان بسيج سازندگی استان زنجان 
با اش��اره به عالقه مندي گروه هاي جهادي به رفع 
محروميت ها كه موجب شده تا 193 گروه جهادی 
در استان زنجان ثبت شوند مي گويد: »از سال 90 تا 
97 بيش از 650 پروژه محروميت زدايی در مناطق 
محروم زنجان به بهره برداری رسيده است.« فرهاد 
امندی مي افزايد: »با توجه ب��ه برنامه ريزی انجام 
 شده تا پايان س��ال بيش از 100 پروژه عمرانی در 

استان زنجان افتتاح می شود كه تاكنون 75 پروژه 
محروميت زدايی در استان افتتاح شده است.« به 
گفته وي هدف از اجرای اين طرح ها توسعه و آبادانی 
مناطق محروم و برقراری عدالت در جامعه اس��ت. 
آمارها نشان مي دهد طي سال هاي اخير طرح هاي 
خوبي در زمينه آبرسانی شرب و كشاورزی، مسجد، 
مدرس��ه، زمين های كش��اورزی، خانه عالم، خانه 
محروم و خانه بهداش��ت در مناطق محروم زنجان 

انجام گرفته است.
  ۸۴ پروژه محروميت زدايی در ۱۸ روستای 

خراسان شمالي 
نداشتن آب آشاميدني مناسب، خانه بهداشت و مركز 
درماني در برخي مناطق محروم خراس��ان شمالي 
خصوصاً در روستاهاي مرزي موجب شده تا آنها به 
شدت به اين امكانات و ديگر زيرساخت ها نيازمند 
باشند؛ موضوعي كه با توجه به حساسيت سپاه براي 

رفع آنها اقدامات خوب��ي در اين زمينه انجام گرفته 
است. جانشين فرماندهی سپاه جواداالئمه خراسان 
شمالی با اشاره به توجه ويژه سپاه و بسيج براي رفع 
محروميت ها از افتتاح 84 پ��روژه محروميت زدايی 
در بيش  از 18 روستای استان خبر داده و مي گويد: 
»افتتاح 84 پروژه محروميت زداي��ی، ذيل قرارگاه 
پيش��رفت و آبادانی س��پاه در بيش از 18 روستای 
اس��تان با اعتباری بالغ ب��ر 4/5 ميلي��ارد تومان از 
مهم ترين برنامه های اين كارگروه می باشد كه در ايام 
چهل سالگی انقالب انجام می شود. همچنين مرمت 
80 قنات نيز با همكاری آستان قدس و مشاركت های 
مردمی انجام می شود.« وی مي افزايد: »احداث كانال 
آب بتنی، احداث مسجد، چش��مه، احداث مدرسه 
چهاركالسه، اتاقك ديجيتال، لوله گذاری از چشمه 
تا مخزن، احداث مخزن 200ليتری، احداث مجتمع 
فرهنگی اجتماعی از جمله پروژه های در دست افتتاح 
اين قرارگاه است.« از آنجا كه حمايت از دانش آموزان 
كم بضاعت، از مهم ترين اقدامات گروه هاي جهادي 
در خراسان شمالي است، لذا برنامه هر كاسب يك 
دانش آموز با هدف حمايت مالی هر كاس��ب از يك 
دانش آموز نيازمند استان در حال پيگيری است. در 
كنار اين مهم، برای مقابله با آسيب های اجتماعی 
هفت منطقه حاشيه نشين و آسيب پذير استان در 
دستور كار سپاه  اس��ت كه مي توان به برنامه هايي 
از قبيل مرمت س��الن های ورزشی اين مناطق و در 
اختيار جوانان قرار دادن، افتتاح مراكز آموزش��ی، 
ورزشی و فرهنگی در اين مناطق، اجرای برنامه های 
فرهنگ��ی و مذهبی در مس��اجد، انجام مش��اوره و 
راهنمايی قشر آسيب پذير اشاره كرد. اين خدمات 
در حالي است كه سال گذشته نيز بيش از 110 نفر 
از متخصصان پزشكی كش��ور بدون دريافت هيچ 
حق الزحمه ای بيش از 800 ن��وع خدمات درماني 
به 5 هزار نفر از مناطق محروم منطق��ه ارائه دادند.

رفع نيازمندي هاي زنجان و خراسان شمالي با 750 پروژه محروميت زدايي سپاه
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40  سال سازندگي هديه انقالب به چهارمحال و بختياري
 آب، برق، گاز، راه هاي روستايي و شهري، بيمه سامت، اينترنت، تلفن ثابت و خدمات رفاهي

 از جمله اقدامات انقاب در چهارمحال و بختياري  است
 افتتاح 217 پروژه عمران روستايي اردبيل 

در دهه فجر    
2۱7 پروژه عمراني در روستاهاي استان     اردبيل
اردبيل بهره برداري شده و در ايام دهه 

فجر افتتاح خواهند شد. 
آرام حليم مديركل امور روستايي استانداري اردبيل با اعالم خبر فوق و با 
بيان اينكه براي اجراي اين پروژه ها 187 ميليارد ريال هزينه شده، گفت: 
6 طرح اقتصادي و اشتغالزايي ديگر هم با 241 ميليارد ريال در اين ايام به 
بهره برداري خواهد رسيد.  وي با اشاره به پرداخت تسهيالت اشتغال پايدار 
روستايي افزود: 445 طرح اشتغال پايدار روستايي با پرداخت 932 ميليارد 
ريال تسهيالت بانكي در اين استان اجرا مي شود.  اين مسئول اضافه كرد: 
امسال سهم اعتباري استان اردبيل از محل اشتغال پايدار روستايي هزار و 
239 ميليارد ريال است كه تاكنون 7 هزار و 139 طرح با 14 هزار و 400 
ميليارد ريال در سامانه كارا ثبت شده و از اين تعداد هزار و 200 طرح با 2 
هزار و 630 ميليارد ريال و اشتغال 4 هزار و 238 نفر در كميته فني استان 
مصوب شده است.  حليم ادامه داد: اين تسهيالت با 10 درصد سود بانكي 
در نواحي صنعتي، 4 درصد در مناطق مرزي و 6 درصد در مناطق غيرمرزي 
پرداخت مي شود.  وي بهره مندي 73 درصدي روستاها از آب آشاميدني، 
احداث 122 كيلومتر راه روستايي و گازرساني به 470 روستاي استان در 
دولت تدبير و اميد را يادآور شد و گفت: تقويت زيرساخت ها با هدف افزايش 
توليد، استفاده از سرمايه انساني روستاييان، آموزش هاي كاربردي با هدف 
توليد، سرمايه گذاري با هدف افزايش اشتغال، تقويت و زيبا سازي كالبد 
روستاها، توسعه كشاورزي، صنايع تبديلي، گردشگري و خدماتي، كاهش 
تصدي گري دولت و بهبود زندگي روستاييان با افزايش شاخص هاي رفاه و 

آسايش از جمله اهداف و اقدامات الزم جهت توسعه روستايي است. 

مكران مستعد پرورش ساالنه 300 هزار تن 
ماهي در قفس  

   سيستان و بلوچستان مدي�ركل ش�يالت سيس�تان و 
بلوچستان گفت: س�واحل مكران 
مس�تعد پ�رورش س�االنه 3۰۰ ه�زار تن ماه�ي در قفس اس�ت. 
 هدايت اهلل ميرمرادزهي با بيان اين كه طرح پرورش ماهي  در قفس مبتني 
بر استفاده از ظرفيت هاي خالي درياست، اظهار كرد: كنترل بي رويه صيد 
آبزيان و انواع ماهي، كمك به ذخاير دريايي، توليد ارزان ماهي و صيد بدون 
مخاطرات دريايي از جمله مزاياي اجراي طرح پرورش ماهي در قفس است 
و به  ازاي توليد هر 10 تن ماهي در اين طرح براي سه نفر به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم شغل ايجاد مي شود .  وي با بيان اين كه سواحل مكران مستعد 
پرورش س��االنه 300 هزار تن ماهي در قفس است، افزود: در برنامه ششم 
توسعه توليد 70 هزار تن ماهي در قفس در كشور پيش بيني شده است كه 
فعاليت آزمايشي آن در سال گذش��ته در بنادر چابهار و كنارك آغاز شده 
است .  مديركل شيالت سيستان و بلوچس��تان با بيان اين كه تاكنون 50 
گروه و شركت سرمايه گذاري براي ورود به اين طرح اعالم آمادگي كرده اند، 
تصريح كرد: 22 موافقت اصولي و دو پروانه تأسيس در زمينه پرورش ماهي 
در قفس صادر شده است و هم اكنون دو ش��ركت سرمايه گذاري با نصب 
هشت قفس پرواري به توليد ساالنه 500 تن ماهي اقدام كرده اند و اين در 
حالي است در شش قفس اين شركت ها براي اولين بار در كشور حدود 5 
هزار بچه ماهي به وزن رساني و در قفس ها به منظور پرورش رها شده است .  
به گفته وي، ماهی كه قرار است در اين قفس ها پرورش يابد از نوع سيبس و 
سيبرم است و از طرفي ديگر به دنبال آن هستيم كه در كنار اين دو نوع ماهی 
بچه ماهی  هاي حلوا سفيد، شير و ميش ماهی را كه از ارزش غذايي و اقتصادي 
خوبي برخوردار است هم توسعه و تكثير دهيم .  ميرمرادزهي همچنين با 
انتقاد از روند طوالني دريافت مجوز اين طرح گفت: هرچند متقاضيان زيادي 
در صف دريافت مجوز هستند اما تاكنون تنها دو شركت موفق به دريافت 
موافقت اصولي و پروانه تأسيس شده اند و همين امر موجب دلسردي بسياري 

از سرمايه گذاران از روند طوالني دريافت مجوز شده است. 

 احتمال خروج ميدان نقش جهان 
از فهرست ثبت  جهاني يونسكو  

اگر محوطه تاريخي ميدان نقش جهان     اصفهان
دستكاري يا به آن دست اندازي شود 
با توجه به نوع دس�تكاري و دس�ت اندازي به محوطه اين احتمال 

وجود دارد كه از فهرست يونسكو خارج شود. 
مدير گروه فرهنگي كميسيون ملي يونسكو با عنوان كردن مطلب فوق و 
با اشاره به اينكه ثبت هايي از جمله شهر خالق، شهر تاريخي، محوطه هاي 
باستاني و سايت هاي تاريخي مربوط به يونسكو مي شود، گفت: يونسكو 
محوطه تاريخي ميدان نقش جهان را ثبت كرده است، اگر اين محوطه 
دستكاري يا دست اندازي شود با توجه به نوع دستكاري و دست اندازي 
به محوطه اين احتمال وجود دارد كه از فهرست يونسكو خارج شود. البته 
در خصوص خروج از فهرست يونسكو كارشناسان بايد نظر بدهند كه آيا 
دستكاري يا دست اندازي در اندازه اي هست كه محوطه از فهرست يونسكو 
خارج شود يا خير.  بهمن نامورمطلق افزود: ميراث فرهنگي براي جلوگيري 
از تخريب تصوير ايران در جهان بايد طبق دستورالعمل هاي يونسكو حركت 
كند. وقتي شهري وارد بازي ثبت جهاني مي شود بايد قواعد اين بازي را 
رعايت كند. اگر شهر مي خواهد از ثبت جهاني خارج شود آن اراده مديران 
شهر است و بحث جداگانه اي دارد ولي ثبت جهاني قواعد خاص خود را 
دارد.  مدير گروه فرهنگ كميسيون ملي يونسكو ادامه داد: كميسيون ملي 
يونسكو از نظرات كارشناسان ميراث فرهنگي كشور در صيانت از سايت هاي 

تاريخي و محوطه هاي باستاني حمايت مي كند. 

88498441سرويس  شهرستان

خودكفايي 1424 مددجوي آذربايجان غربي 
در سال جاري 

مدير كل كميته امداد امام خميني)ره(     آذربايجان غربي
 آذربايجان غرب�ي از ب�ه خودكفاي�ي 
رسيدن يك هزارو ۴2۴ مددجوي كميته امداد در سال جاري خبر داد. 
عزيز سهندي گفت:  در 9 ماهه سال جاري يك هزارو 424 مددجوي كميته 
امداد استان با بهره گيري از وام هاي اشتغالزايي كميته امداد به خودكفايي 
رسيده و از گردونه حمايتي اين نهاد خارج ش��ده اند.  سهندي با اشاره به 
اينكه طرح هاي خودكفايي كميته امداد امام خميني ش��امل رشته هاي 
فني،  دامداري، كش��اورزي، خدماتي و مشاغل خانگي است تصريح كرد: 
 از ابتداي سال جاري تاكنون 2 هزار و 644 نفر از تسهيالت خوداشتغالي 
كميته امداد در استان بهره مند شده اند.  وي اظهار كرد:  از ابتداي سال جاري 
505 مسكن شهري و روستايي براي مددجويان آذربايجان غربي ساخته 
شده كه نس��بت به سال گذشته 75 درصد رشد داش��ته است.  مدير كل 
كميته امداد آذربايجان غربي با اشاره به اينكه از 505 مسكن ساخته شده 
159 واحد در شهرها و 346 واحد در روستاهاي محروم استان احداث شده 
خاطرنشان كرد:  در سال جاري براي ساخت اين تعداد مسكن مددجويي 
20 ميليارد و 200 ميليون تومان تسهيالت پرداخت شده است.  سهندي 
ادامه داد: 55  مسكن براي مددجويان آذربايجان غربي خريداري شده و 2  
هزار و 715 مورد نيز بازسازي و مقاوم سازي انجام شده است.  وي با تأكيد 
بر اينكه بيش��تر طرح هاي خوداشتغالي اجرا ش��ده از ابتداي سال جاري 
طرح هاي خدماتي هستند افزود: در 9 ماهه امسال در راستاي اشتغال و 
توانمند سازي مددجويان و نيازمندان 540 ميليارد و300 ميليون تومان 

تسهيالت اشتغالزايي توسط كميته امداد استان پرداخت شده است. 

خاطره حسين زاده
   گزارش يك

 جشن تولد انقالب با روشن شدن 
چراغ 99درصد روستاهاي كشور 

پيش از انقاب اسامي كمتر شهر و روستايي از موهبت برق و روشنايي 
در شب برخوردار بود. تمام مردم با غروب آفتاب به اجبار بايد دست از 
كار و تاش مي كشيدند و مابقي ساعات عمرشان را تا طلوعي ديگر در 
تاريكي مطلق مي گذراندند، تا اينكه پيروزي انقاب اسامي طلوعي 
دائمي براي خدمت رساني به تمام مردم شد. پيروزي اي كه امسال در 
آستانه چهلمين سالگرد آن قرار داريم و متوليان از توسعه برق رساني به 
بيش از 99 درصد روستاهاي كشور خبر مي دهند. روشنايي اي كه خود 
از خداحافظي با تمام شب هاي خاموش و غرق در تاريكي حكايت دارد.

    
در آس��تانه چهلمين سالگرد ش��كوهمند انقالب اس��المي قرار داريم و 
متوليان از توسعه خدمات برق رس��اني به بيش از 99 درصد روستاهاي 
كشور خبر مي دهند. در اين راس��تا مجری برق رسانی روستايی شركت 
توانير مي گويد: »امروز به بركت انقالب، تعداد 57 هزار و 200 روستا در 
سطح كشور برق رسانی شده اند.« علی چهل اميرانی مي افزايد: »در كل 
كشور قبل از انقالب 4 هزار و 367 روستا برق داشته اند كه امروز به بركت 
انقالب اين تعداد به 57 هزار و 200 روستا رسيده است.« وي ادامه مي دهد: 
»همچنين اين آمار تا پايان س��ال به 57 هزار و 300 روستای دارای برق 
می رسد.« بر اين اساس تعداد روستاهای دارای برق كشور در مقايسه با 
قبل از انقالب 13 برابر شده و اين موضوع خود به عنوان يكی از نعمت ها و 

بركات نظام مقدس جمهوری اسالمی معرفي مي شود. 
   لبخند مردم با روشن شدن چراغ خانه هايشان

به دنبال گفته هاي مجری برق رسانی روس��تايی شركت توانير، مديرعامل 
شركت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی مي گويد: » هم  اكنون 100 درصد 
جمعيت شهری و 99/22 درصد جمعيت روستايی استان دارای برق است.« 
اكبر حسن بكلو مي افزايد: »اين در حالی است كه قبل از سال 1357 به تنها 96 
روستاي پرجمعيت برق رسانی شده بود اما امروز تعداد روستا های برق رسانی 
شده به 2 هزار و 812  روستا در استان رسيده  است.« الزم به ذكر است استان 
آذربايجان غربی هم  اكنون 911هزار و 408 مشترك شهری و 326هزار و 870 
مشترك روستايی دارد كه نسبت به سال 57 نزديك به 15 برابر شده است. 
عالوه بر استان آذربايجان غربي، در اس��تان اردبيل هم اين دستاورد انقالب 
اسالمي چشم نواز اس��ت و در اين خصوص مديرعامل شركت توزيع نيروی 
برق استان اردبيل مي گويد: »يك هزار و 710 روستا در استان اردبيل در طول 
اين 40سال از نعمت برق برخوردار شده اند.« حسن محمدی مي افزايد: »تا 
سال 57 فقط 20 روستای استان دارای شبكه برق رسانی بودند.« الزم به ذكر 
است قرار است همزمان با دهه فجر نيز پروژه برق رسانی به هشت روستای 
زير 10 خانوار در شهرستان های پارس آباد، گرمی، مشكين شهر و خلخال با 
حضور مسئوالن استاني اردبيل به بهره برداري برسد. در استان چهارمحال و 
بختياري نيز همچون دو استان قبل، خدمات برق رساني قابل توجه بوده است 
و در اين رابطه مديرعامل شركت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياری 
مي گويد: »درحالی كه قبل از انقالب تنها 10 روستای اين استان از نعمت 
روشنايی برق برخوردار بود، پس از 40 سال از پيروزی انقالب اسالمی تمامی 
جمعيت 40 شهر و 719 روستا نيز از اين نعمت بهره مند شدند.« مجيد فرهزاد 
مي افزايد: »اكنون جمعيت روستايی برخوردار از نعمت برق استان در سال 
97 به 99/2 درصد و جمعيت شهری نيز به 100 درصد رسيده است.« الزم 
به ذكر است در استان لرستان نيز همچون مناطق ديگر كمتر روستايي را 
مي توان يافت كه از چنين خدماتي برخوردار نباشد و به تازگي با برق رسانی 
به 52 روستا در لرستان، 2720 روستای استان برق دار شده اند. موضوعي كه 
نه تنها مختص اين چند استان نيست، بلكه در تمام كشور در حال توسعه 
روزافزون است به طوري كه متوليان مي گويند 99 درصد كشور از زيرساخت 
برق رساني برخوردار شده اند و آن مناطقي كه كمتر از يك درصد را تشكيل 
مي دهند هم به دليل صعب العبور بودن برق ندارند و به زودي مردم آن مناطق 
هم از موهبت برق برخوردار مي شوند. الزم به ذكر است ايران با بهره برداری از 
12 هزار مگاوات نيروگاه برق آبی رتبه نوزدهم دنيا، ششم آسيا و دوم منطقه 
خاورميانه را به خود اختصاص داده و اين خود گواهي بر توسعه يافتگي اين 

بخش در طي 40 سال سازندگي انقالب اسالمي است.

ميترا شهبازي


