
  هم�دان: نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه پروژه قطار برقي و سريع الس��ير تهران - همدان در دستور كار 
اس��ت، گفت: اميدواريم هديه نوروز ۹۸ بهره برداري از اين پروژه زير 
ساختي باشد.  حميدرضا حاجي بابايي و با اش��اره به تصويب برقي و 
سريع السير شدن راه آهن تهران - همدان در فروردين ماه سال جاري 
گفت: با توجه به اين مصوبه جلس��ات هماهنگي با مديرعامل شركت 
راه آهن كشور برگزار شد كه درخواس��ت تسريع در اجرايي شدن اين 
پروژه يكي از موارد مورد تأكيد در اين جلسات بود.  وي تصريح كرد: راه 
آهن تهران- همدان پس از وقفه ۱۳ ساله در سال ۱۳۹۶ به بهره برداري 
رسيد اما با توجه به فاصله زماني تصويب اين پروژه ملي در سال ۱۳۸۳ 
تا زمان بهره برداري و تغيير مقتضيات زماني؛ قطار عادي پاسخگوي 
نياز مردم نبود و با اين رويكرد پروژه قطار برقي و سريع السير تهران - 

همدان در دستور كار قرار گرفت. 
  آذربايجان شرقي: پس از بازديد مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق تبريز از پست هاي 20 كيلوولت زميني امور برق باغميشه مرمت 
و بازسازي پست هاي زميني در دستور كار قرار گرفت. عادل كاظمي، 
گفت: به منظور رفع معايب پست هاي ساختماني از قبيل فنس كشي، 
دريچه زير زمين، سيني كش��ي، اصالح ناوداني ها، ايزوالسيون پشت 
بام، مرمت ديواره��ا و نما و... ليس��تي تهيه و پ��س از برنامه ريزي و با 
هماهنگي معاونت مهندسي نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.  وي 
افزود: اقدامات الزم در رابطه با راه اندازي اكيپ خط گرم براي نظافت و 

سرويس پست هاي ساختماني صورت گيرد. 
  فارس: سرپرست امور فرهنگي فارس از تعطيلي حمام وكيل شيراز 
به دليل مرمت خبر داد.  همت محمدي اظهار داشت: به علت مرمت 
ضلع جنوبي و سمپاشي، موزه گرمابه فارس )حمام وكيل شيراز( در 
روزهاي دوشنبه و سه ش��نبه ۶ و 7 اسفند تعطيل اس��ت.  اين بنا در 
دوران زنديه به دستور كريم خان، در مركز شهر شيراز ساخته شد و به 
دليل زيبايي هاي معماري بكار رفته در آن، شهرت بسيار دارد. در حال 
حاضر، حمام وكيل شيراز به موزه مردم شناسي تبديل شده است كه 
در بازديد از آن مي توان با فرهنگ، آداب و رسوم و پوشش مردم شيراز 
عصر زند آشنا شد. اين اثر تاريخي با شماره ۹۱7 در فهرست آثار ملي 

ايران ثبت شده است. 
  قم: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان قم از ارائه تسهيالت 
ويژه براي ايجاد سيس��تم بازچرخاني آب و استفاده از آب خاكستري 
در س��اختمان هاي جديداالحداث خبر داد.  عل��ي جان صادق پور در 
ديدار كالنتري معاون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان محيط زيست 
بازچرخان��ي آب و اس��تفاده از آب خاكس��تري را در راس��تاي حفظ 
منابع آبي و محيط زيس��ت ضروري دانس��ت و يادآور شد: مشوق ها و 
مخفف هايي را براي ساختمان هايي كه از اين سيستم استفاده كنند 
در نظر گرفتيم كه از آن جمله مي توان به كاهش 20 درصدي آب بها، 
تقس��يط حق انشعاب و ش��روع بازپرداخت يك س��ال پس از نصب و 

واگذاري انشعاب عمومي رايگان اشاره كرد. 
  چهارمحال و بختي�اري: رئيس جهاد كش��اورزي چهارمحال و 
بختياري گفت: 5 درصد اشتغال چهارمحال و بختياري در بخش توليد 
بادام است.  ذبيح اهلل غريب اظهار داشت: ۱0 هزار نفر به صورت مستقيم 
و غيرمس��تقيم در بخش توليد بادام چهارمح��ال وبختياري فعاليت 
مي كنند.  وي بيان كرد: چهارمحال و بختياري با توليد 2۴ هزار تن بادام 
رتبه اول توليد بادام كش��ور به خود اختصاص داده است.  رئيس جهاد 
كشاورزي چهارمحال و بختياري بيان كرد: 22 درصد ارزش توليدات 

بخش كشاورزي چهارمحال و بختياري اختصاص به توليد بادام دارد.

پي��ش از انق��الب اس��المي كمت��ر توجه��ي به 
فعاليت هاي صيادي و پرورش ماهي مي ش��د. اما 
درست پس از انقالب اسالمي اين بخش اقتصادي 
كه معيشت بس��ياري از مردم به آن وابسته است 
مورد توجه ويژه متوليان ق��رار گرفت. به طوري 
كه اكنون وزير جهاد كشاورزي، مي گويد: »ميزان 
توليد آبزيان و شيالت كشور امروز نسبت به ابتداي 
انقالب ۴0 براب��ر افزايش يافته اس��ت.« محمود 
حجتي اضاف��ه مي كند: »در ابت��داي انقالب كل 
توليد شيالت كشور ۳0 هزار تن بود. بر اين اساس 
تمام فعاليت ه��اي صيادي و پ��رورش ماهي در 
شمال و جنوب و در درياي عمان، اقيانوس هند، 
خليج فارس، مازندران، گيالن و گلستان تنها ۳0 
هزار تن بوده است.« وي با اش��اره به افزايش ۴0 
برابري توليدات شيالت كشور پس از انقالب ادامه 
مي دهد: »امروز مجموع توليد آبزيان كشور به يك 

ميليون و 200 هزار تن رسيده است.«

   جنوب ايران قطب ماهيان خاوياري مي شود
البته مضاعف بر استان هاي ساحلي كه از گذشته 
فعاليت هاي كم و بيش صيادي و پرورش ماهي در 
آنها رواج داشته است، اكنون حتي استان هايي كه 
از هيچ طرف به مناطق ساحلي دسترسي ندارند هم 
به مراكز بزرگ پرورش ماهي تبديل شده اند. اتفاقي 
كه با برنامه ريزي متوليان صورت گرفته است و نمونه 
واضح آن در استان لرستان اتفاق افتاده كه اكنون با 
افتتاح چندين مجتمع پرورش ماهي تبديل به يكي 
از قطب های پرورش ماهي��ان خاوياري در جنوب 
كشور شده است. در اين راس��تا يك سرمايه گذار 
حوزه ش��يالت بي��ان مي كند: »جنوب كش��ور با 
توجه به پروژه هاي در دس��ت احداث در لرستان و 
خوزستان در آينده نزديك به قطب ماهيان خاوياري 
تبديل مي شود.« رضا جباري با اشاره به اينكه براي 
راه اندازي مجتمع هاي پ��رورش ماهيان خاوياري 
در جنوب كشور مس��ئوالن استاني كمك بزرگي 

به سرمايه گذاران كرده اند، اضافه مي كند: »تا شش 
ماه آينده يك  صد اس��تخر به استخرهاي پرورش 
ماهي استان  لرستان اضافه مي شود.« وي با اشاره 
به اينكه اين پروژه هاي در حال تأس��يس پرورش 
ماهيان خاوياري در استان خوزستان هم همزمان 
با لرستان دنبال مي ش��وند، ادامه مي  دهد: »يك 
مجتمع خاوياري هم در خوزس��تان داريم كه در 
دست احداث است و فاصله كمي تا لرستان دارد.« 
بنابراين با بهره برداري از اين مجتمع هاي پرورش 
آبزيان، به زودي قطب تولي��د ماهيان خاوياري از 
مازندران به جنوب كشور تغيير مي يابد. الزم به ذكر 
است كه درياچه خزر به عنوان قطب اصلي توليد 
ماهيان خاوياري در سراس��ر دنيا معرفي مي شود 
كه حاال ب��ا برنامه ريزي صحيح و كمك س��ازمان 
شيالت به س��رمايه گذاران اين بخش، نه تنها اين 
ماهيان خاوياري از شمال كشور برداشت مي شوند 
بلكه به زودي جنوب ايران هم به يكي از بزرگ ترين 

توليدكننده هاي اين بخش تغيير مي يابد. 
   فرصتي بزرگ براي پرورش و صادرات آبزيان

در كنار تبديل ش��دن مناطق غير ساحلي كشور 
به قطب هاي مختلف پ��رورش ماهيان اقتصادي، 
اس��تان هاي ساحلی بوش��هر و هرمزگان نيز طي 
سال هاي اخير توانسته اند به قطب توليد ميگوي 
كشور تبديل شوند. اس��تان هايي كه اكنون بيش 
از ۸0 درص��د توليدات ميگوي كش��ور را به خود 
اختصاص مي دهند و مي توانند ب��ا صادرات مازاد 
بر نياز داخلي ارزآور هم باش��ند. در اين خصوص 
مديركل دفتر امور ميگو و آبزيان آب شور شيالت 
كشور با اشاره به اينكه در استان بوشهر ظرفيت هاي 
بسيار خوبي در حوزه شيالت و آبزي پروري وجود 
دارد و ساالنه شاهد   افزايش ظرفيت توليد هستيم، 
 بيان مي كند: »۸0 درصد ميگوي پرورشي كشور 
در بوش��هر و هرم��زگان توليد مي ش��ود.« وحيد 
معدني همچنين از توليد و پرورش ميگو در سطح 
۱۱ هزار هكتار اراضي ساحلي پنج استان كشور در 
سال جاري خبر مي دهد و اضافه مي كند: »از اين 
سطح كشت، امسال ۴۶ هزار تن ميگوي پرورش 
برداشت ش��ده اس��ت.« بنابر اين گفته مي شود 
كه از اين ۴۶ هزار تن ميگوي پرورش��ي برداشت 
شده، ۸0 درصد آنها متعلق به استان هاي بوشهر 
و هرمزگان اس��ت كه بيش از ۳0 ه��زار تن آن به 
كشورهاي مختلف آس��يايي و اروپايي صادر شده 
و توانسته اس��ت ارزآوري خوبي را براي ايران رقم 
بزند.  اين مقام مس��ئول از افزايش ميزان صادرات 
ميگوي پرورشي كشور خبر مي دهد و بيان مي كند: 
»با استفاده از شيوه ها و تكنولوژي هاي نوين ميزان 
پرورش ميگوي پرورش��ي در سطح افزايش يافته 
است و شاهد بهبود وضعيت توليد هستيم.« الزم 
به ذكر است كه هرس��اله بيش از ۴ ميليارد قطعه 
بچه ميگو در بيش از ۴0 مركز تكثير آبزيان توليد 
مي شود كه ۹0 درصد اين استخرها هم متعلق به 
بوشهر و هرمزگان است. همين آمار و ارقام نشان 
دهنده موفقيت طرح هاي شيالتي كشور طي اين 
سال هاست. اتفاقي كه همچنان نيازمند توجه و رفع 
موانع و مشكالت از سوي متوليان است. در اين راستا 
معدني مهم ترين چالش ه��اي پيش روي پرورش 
دهندگان ميگو را تأمين نقدينگي و پوشش بيمه اي 
پرورش دهندگان عنوان مي كند و مي گويد: »رفع 
مشكالت حوزه اعتباري، تسهيالت، پوشش هاي 
بيمه اي و اعتبارات نوسازي و تكميل مزارع به  لحاظ 
مكانيزاسيون ضروري اس��ت.« بنابر اين نياز است 
همچنان متوليان با سياست گذاري هاي مناسب در 
راستاي افزايش و تسهيل در توليدات شيالتي كشور 
گام بردارند و عالوه برتأمين نياز داخلي، صادرات 

آبزيان و ارزآوري از اين طريق را هم محقق كنند.

استان هاي بوشهر و هرمزگان 80 درصد ميگوي مصرفي كشور را تأمين 
مي كنند و به تازگي هم با افتتاح مجتمع هاي پرورشي ماهيان خاوياري 
در لرس�تان و خوزس�تان، جنوب ايران تبديل به قطب اصلي پرورش 
ماهيان خاوياري ش�ده اس�ت. اتفاقي كه طي اين 40 س�ال سازندگي 
انق�اب اس�امي رخ داده و در اي�ن خص�وص وزير جهادكش�اورزي 

گفته اس�ت كه امروز ميزان توليد آبزيان كش�ور نس�بت ب�ه ابتداي 
انقاب 40 برابر افزايش يافته اس�ت. اتفاقي كه نه تنها ايران را از نياز 
به واردات محصوالت ش�ياتي از خارج كش�ور بي ني�از مي كند، بلكه 
مجتمع هاي پ�رورش ماهي و آب هاي متعلق به اي�ران هم محلي براي 
درآمدزايي بين المللي و برداش�ت و صادرات آبزيان معرفي مي شوند. 

از آنجا كه بيشتر 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

ي  جنگل ه���ا
استان هاي شمالي 
از جمله مازندران، گيالن و گلستان را جنگل هاي 
هيركاني تشكيل داده اند كه متعلق به دوره سوم 
زمين شناسي هستند، لذا اين مهم باعث شده 
اس�ت حفظ اين جنگل ها از اهميت دوچنداني 
برخوردار باشد.  با اين حال از بين رفتن برخي از 
اين جنگل ها در استان گلس�تان موجب شده 
اس�ت براي جبران آن اق�دام ب�ه درختكاري 
شود؛موضوعي كه سبب شد تا معاون امور جنگل 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان با 
اش�اره به اينكه اولين جنگل كاري ها در استان 
گلستان از سال 46 آغاز شد و تا سال 57 حداكثر 
10 هزار هكتار جنگل كاري صورت گرفته است 
اعالم كند: »با اين حال در طول 40 س�ال بعد از 
انقالب 70 هزار هكتار جنگل كاري انجام شد.«

    
استان گلس��تان داراي ۴52 هزار هكتار جنگل 
اس��ت ك��ه از اين مي��زان 75 ه��زار هكت��ار آن 
جنگل هاي س��وزني برگ دس��ت كاشت است و 
مابقي را جنگل هاي پهن برگ هيركاني تشكيل 
مي دهد كه از منطقه نوكنده شروع مي شود و تا 
حوزه گليداغ در شرق اس��تان ادامه دارد.  بلوط، 
ممرز، راش، توس��كا، لرگ و انجيلي از گونه هاي 
درختي جنگل هاي استان هستند.  درحالي كه 
نزديك به ۱۸ درصد از س��طح استان گلستان را 
جنگل ها پوش��انده اند، اما چراي بي رويه دام ها، 
گسترش زمين هاي كشاورزي، برداشت بي رويه، 
آتش سوزي و سيالب  آسيب زيادي به جنگل هاي 

استان وارد كرده است. 

   كاشت درخت براي نجات جنگل ها 
با وجود اينكه تا چند دهه گذشته وضعيت درختان 
در گلستان مناس��ب بود، با اين حال در سال هاي 
اخير تنها نيم��ي از جنگل هاي اس��تان وضعيت 
مناسبي دارند و بقيه بر اثر قطع شدگي و انواع آفات 
و چراي بي رويه درآستانه نابودي قرار گرفته اند؛ 
موضوعي كه باعث شد تا احياي جنگل ها به صورت 
ويژه در دستور كار قرار گيرد.  معاون امور جنگل 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان در 
اين خصوص مي گويد: »تاكنون در استان بالغ بر 
۸0 هزار هكتار جنگل كاري در قالب غني سازي و 
توسعه انجام شده است.« داوود مقدسي با اشاره 
به اينكه اولين جنگل كاري ها در استان گلستان 
از سال ۴۶ آغاز شد و تا سال 57 حداكثر ۱0 هزار 

هكتار جنگل كاري صورت گرف��ت مي افزايد: »با 
اين وجود در طول ۴0 ساله بعد از انقالب 70 هزار 
هكتار جنگل كاري انجام شده است.« بررسي ها 
نش��ان مي دهد اغلب جنگل كاري ه��ا در مناطق 
شرق استان از راميان تا مراوه تپه انجام شده است.  
همچنين 50 هزار هكتار جنگل كاري سوزني برگ 
تنها در كالله و مراوه تپه صورت گرفته اس��ت.  با 
وجود اينكه نمي توان جنگل هاي هيركاني گلستان 
را احيا كرد، اما اين به اين منظور نيست كه آن را به 
حال خود رها كرد، لذا اين مهم موجب شده است 

دراين مناطق جنگل كاري انجام پذيرد. 
   350 هكتار جنگل كاري فقط در طول امسال 
اواخر س��ال گذش��ته ب��ود كه ق��رار ش��د طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته طرح احيا و توسعه 

جنگل ها در استان گلستان به طور ويژه براي سال 
۹7 انجام پذيرد.  اين مهم باعث شد تا در سال جاري 
در بخش پرورش جنگل در س��طح ۶00 هكتار از 
جنگل هاي دس��ت كاشت شهرس��تان هاي مراوه 
تپه، مينودشت و كالله عمليات تنك كردن، پاك 
كردن و هرس كردن  انجام گيرد.  اين درحالي بود 
كه به منظور اين اقدام امس��ال ۳50 هكتار احيا و 
توسعه جنگل در استان از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملي و صيانت از جنگل هاي شمال در نظر 
گرفته شود كه موجب شد تا۶0 درصد كار صورت 
گيرد.  همچني��ن در بخش مراقب��ت از جنگل ها 
شامل وجين و سله ش��كني، مراقبت از جنگل ها 
و به كارگي��ري قرقبان و مرمت حصاركش��ي هاي 
اطراف جنگل كاري ها، حدود ۱۹00 هكتار بوده كه 
تاكنون ۶5 درصد پيشرفت داشته است.  معاون امور 
جنگل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان 
با تأييد اين مهم مي گويد: »در س��ال جاري 200 
هكتار زراعت چوب در استان در نظر گرفته شد كه 
تاكنون ۱00 هكتار زراعت چوب انجام شده است.« 
مقدسي با بيان اينكه »صنوبر« و »اكاليپتوس« دو 
درخت جا افتاده در بخش زراعت چوب هس��تند، 
مي افزايد: »سرماهايي كه در سال هاي ۸۶، ۹2 و ۹5 
اتفاق افتاد، باعث سرمازدگي و خسارت به درختان 
اكاليپتوس شد، به همين دليل مردم رغبت كمتري 
به كشت اين درخت و زراعت چوب دارند.« عالوه 
بر اين اقدامات كه براي حفظ درختان جنگل هاي 
گلس��تان انجام گرفت امس��ال ايجاد ۱۱ بوستان 
روس��تايي و تفرجگاه محلي در س��طح استان در 
دستور كار قرار گرفت كه از اين تعداد چهار بوستان 
روستايي در مراوه تپه، يك مورد در راميان، يك مورد 

در كالله و پنج بوستان روستايي در آق قالست.

گلستانبا70هزارهكتارجنگلكاريجانميگيرد

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5598 یک شنبه 5 اس��فند 1397 | 18 جمادی الثانی 1440 |

لرستان و خوزستان قطب  ماهيان خاوياري ايران
 طي 40 سال اخير توليدات شيات از 30 هزار تن به يك ميليون و 200 هزار تن افزايش يافته

 و هرمزگان و بوشهر نيز تبديل به قطب نخست ميگوي پرورشي كشور شده اند

88498441سرویس  شهرستان

 سا ل آينده زنجاني ها 
صاحب موزه مردم شناسي مي شوند

موزه مردم شناسي استان زنجان ۸0    زنجان
درصد پيش�رفت فيزيكي دارد و اين 

طرح سال آينده به بهره برداري مي رسد. 
مديركل ميراث فرهنگي استان زنجان با اعالم اين خبر گفت: اين موزه 
با اعتبار بيش از يك ميليارد تومان در هفته دولت سال آينده در استان 
زنجان به بهره برداري مي رسد.   يحيي رحمتي، به خانه هاي بوم گردي 
در استان زنجان اشاره كرد و افزود: امسال 70 پروانه بهره برداري اقامتگاه 
بوم گردي در استان صادر شده است.  وي از وجود ۱00 خانه بوم گردي 
در استان زنجان خبر داد و گفت: امسال بيش از ۱۶0 درخواست ايجاد 
اقامتگاه به اين اداره كل ارسال  شده است و در اين ميان شهرستان هاي 
خدابنده، ابهر و ايجرود داراي بيشترين فراواني اقامتگاه در استان زنجان 
هستند.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
زنجان تصريح كرد: خوشبختانه با ايجاد خانه هاي بوم گردي در استان 
اشتغال خوبي در بخش گردشگري استان ايجاد شده است كه توسعه 
اقتصادي را هم به دنبال دارد.  رحمتي گفت: توجه به ايجاد اشتغال در 

بخش گردشگري اشتغال استان را توسعه مي دهد.

 يك حركت و هزار حرف ناگفته 
از شهردار مشهد

طي روزهاي اخير اقدام شهردار جوان مشهد در بازديد از ميدان جديد 
راه آهن مشهد واكنش هاي زيادي را به همراه داشت. به طوري كه حتي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درخواس��ت فراگير شدن اقدام شهردار 

مشهد در مورد معلوالن را داد. 
اين حركت ماندگار زماني ش��روع ش��د كه محمدرضا كالئي شهردار 
جوان مش��هد دس��تور داد قبل از افتتاح ميدان جديد راه آهن مشهد، 
جانبازان و افراد توان  ياب از اين مي��دان بازديد كنند و تأييد كنند كه 
هيچ مش��كلي براي اس��تفاده از همه امكانات و عبور و مرور در ميدان 
ندارند و پس از حكم تأييد آنها در رابطه با بدون نقص بودن اين ميدان، 

به فكر افتتاحش باشند. 
اين حركت ش��هردار مش��هد وقتي ارزش بيش��تري پيدا مي كند كه 
مي دانيم اكثر مس��ئوالن و متولياني كه وظيفه تسهيل در رفت و آمد 
و خدمات رس��اني به افراد معلول و جانباز و كم توان جامعه را برعهده 
دارند، س��الي يك بار آن هم در روزهاي خاص پشت تريبون مي آيند و 
از اهميت توجه به اين قشر حرف مي زنند. حرف هايي كه حتي ارزش 
شنيدن در همان روز را هم ندارند و براي همه مثل روز روشن است كه 
اين سخنراني ها و دستور دادن ها از سر شكم سيري است و براي خوش 

آمدن مديران باالدستي صورت مي گيرد. 
گواه اين ادعا هم همين بس كه طي س��ال هاي اخير به ندرت و شايد 
اصاًل ديده نش��ده كه بعد از اين جلس��ات و همايش و سمينارها كه به 
نام معلوالن و جانبازان برگزار مي ش��ود، كاري يا قدمي براي اين افراد 
برداشته شده باشد. از تهران به عنوان پايتخت كه در چشم همه است 

گرفته تا دورترين شهرستان ها و روستاها. 
اما اين بار مسئولي پيدا شده كه تأييد درست بودن كارها و اتمام پروژه را 
به جانبازان و افراد توان ياب محول كرده و شايد مدير پروژه فكرش را هم 
نمي كرد كه از قبل بايد تمام نياز اين افراد را در نظر گرفته و براي سهولت 

در رفت و آمد آنان برنامه ريزي كرده و در طول كار اجرايي كند. 
به همين خاطر وقتي همه منتظر بودند تا محمدرضا كالئي، مثل تمام 
مديران ديگر، دفتر و دس��تك خود را بردارد و با تي��م و همراهانش به 
ميدان جديد راه آهن مشهد برود تا با تأييد اتمام كار، روز افتتاح آن را 
مشخص كند، آقاي شهردار گفت بايد قبل از من گروهي از افراد توان 
ياب، معل��والن و جانبازان به اين ميدان بروند و ب��ا رفت و آمد در آن و 
بررسي امكانات و تجهيزات موجود تأييد كنند كه آيا اين ميدان قابل 

افتتاح است يا هنوز كار دارد. 
اين حركت شهردار مشهد در حالي به يكباره در فضاي مجازي منتشر 
و مورد توجه بس��ياري از كاربران قرار گرفت كه حداقل مردم با اينكه 
در حس��رت چنين رفتارهايي از مسئوالن خود هس��تند، اما به دليل 
فاصله گرفتن بسياري از مديران از بدنه جامعه به نوعي انتظار آن را هم 
نداشتند.  بعد از اين رفتار شهردار مشكالتي بود كه وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در پيامي توئيتري درخواست فراگير شدن اقدام شهردار مشهد 

در مورد معلوالن را داد. 
سيدعباس صالحي، در حساب توييتري خود نوشت: »شهردار مشهد 
گفته است كه قبل از افتتاح رس��مي ميدان راه آهن، توان  ياب ها بازديد 
و تأييد كنند. اين شيوه را فراگير كنيم. در پروژه هاي دولتي، عمومي و 
بخش خصوصي. مطالبه اي كه پس از نمايش رستم و سهراب، كاري از 
معلوالن  آسايشگاه كهريزك، برخي از آنان پيگير بودند.« البته وزير ارشاد 
هم جزو مسئوالني است كه مي تواند اين كار را از خودش شروع كند و 
بگويد بعد از مطالبه معلوالن آسايشگاه كهريزك، ايشان چه كارهايي 
براي آنها انجام داده؟ و هر مدير ديگري نيز به جاي تقدير و تشكر به خاطر 
اقدام خوب شهردار مشهد، اوالً خودش اين رفتارها را سرمشق قرار داده 
و سپس فكر كند، چه كار بهتر و جديد تري مي تواند در جهت احترام به 

مردم و خواسته هاي اقشار مختلف جامعه انجام دهد. 

 ظرفيت آب شيرين كن هاي بوشهر 
به 40 درصد می رسد 

ت�ا ش�ش م�اه آين�ده ب�ا اج�راي     بوشهر 
آب ش�يرين كن هاي جديد در استان 
بوش�هر اين ظرفيت ب�ه 35 تا 40 درص�د افزايش خواه�د يافت. 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب شهري استان بوش��هر با اعالم اين 
خبرگفت: آب ش��رين كن ها اكنون با توليد 20 ه��زار متر مكعب آب، 
۶درصد نياز آب شرب استان بوشهر را تأمين مي كنند كه اين ميزان تا 

شش ماه آينده به ۳5 تا ۴0درصد افزايش مي يابد.  
عبدالحميد حمزه پور با بيان اينكه در استان بوشهر منابع آب به دليل 
شرايط جغرافيايي، خشكسالي و برداشت ها در سال هاي گذشته، منابع 
قابل اتكايي وجود ندارد افزود: به همين دليل براي تأمين منابع آب در 
استان در دو حوزه تأمين آب از خارج از استان و استفاده از آب هاي غير 

متعارف و شور برنامه ريزي شده است. 
 مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر در خصوص تحولي كه 
بعد از انقالب در زمينه آب انجام شده است، تصريح كرد: پيش از انقالب 
تنها ۴00 كيلومتر شبكه آبرساني در اس��تان وجود داشته كه اكنون 
اين ميزان به بيش از هزار و ۴00 كيلومتر رس��يده است و ۱00 درصد 

شهرهاي استان داراي آب شرب بهداشتي هستند.  
حمزه پور در ادامه گفت: همچنين در گذشته ۳0 حلقه چاه در استان 
وجود داشته است كه اكنون اين ميزان به ۱20 حلقه رسيده است.  وي 
خاطر نشان كرد: امسال از اعتبارات تملك و دارايي ۱70 ميليارد تومان 
اعتبار مصوب شده است كه تاكنون ۸0 درصد آن تخصيص داده شده 
اس��ت، هر چند اين اعتبارات با توجه به بحران بي آبي كه اكنون با آن 
روبه رو هستيم كم است اما با توجه به وضعيت بودجه اين تخصيص ها 

نشان دهنده اهميت و اولويت اين حوزه براي دولت است. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

گفت وگوي »جوان« با دبير جشنواره ملي كرامت
 بنياد كرامت امام رضا)ع( 

به دنبال بهبود خدمت رساني به محرومان است
س�ال 95 بود كه بنياد كرام�ت امام رض�ا)ع( به عن�وان يكي از 
نهادهاي وابسته به آستان قدس رضوي و با هدف »حل مشكات 
ازدواج و معيشتي مردم« تأسيس ش�د.  اين بنياد در پنج زمينه 
فرهنگ�ي، تربيت�ي، ازدواج، اش�تغال و درمان فعالي�ت خود را 
ش�روع كرد و قرار ش�د از طري�ق روحانيون مس�تقر در مناطق 
محروم ب�ه مردم آن مناطق كمك رس�اني  كنند.  ح�اال اين بنياد 
قصد دارد جشنواره ملي كرامت را با هدف احياي نهضت خدمت 
رس�اني به محرومان، برگزار كند. به همين بهانه و جهت اطاع از 
موضوعات و بخش هاي مختلف اين جشنواره به سراغ محمد مهدي 
محمديان دبير جش�نواره ملي كرامت رفتيم ت�ا در گفت وگويي 
كوت�اه به بررس�ي نحوه و زم�ان برگ�زاري جش�نواره بپردازيم:

    
اين جشنواره چه اهدافي را دنبال مي كند؟

هدف بنياد كرامت از برگزاري اين رويداد تغيير نگرش از رويه معمول 
ارائه خدمات اجتماعي به احيای نهضت خدمت رساني به محرومان است 
كه اين مهم با توانمندس��ازي محرومان حاصل مي شود. در اين زمينه 
مقام معظم رهبري فرمايشي با اين مضمون دارند كه از ابتداي انقالب 
هروقت كاري به دست خود مردم پيش رفته به سرانجام رسيده است. 
نقش بنياد كرامت امام رضا)ع( در مسير كمك به محرومان 

چيست؟
بنياد كرامت امام رضا)ع( بنا ندارد امداد به محرومان را از محل وجوهات 
آستان قدس، صدقات و غيره به انجام برساند يا براي مثال قرار نيست 
نوسازي و بهسازي مدارس يا احياي بافت فرسوده را در برنامه خود قرار 
دهد. چون اين كارها مأموريت ساير دستگاه ها و نهادهايي است كه در 
حوزه خدمات اجتماعي و محروميت زدايي فعاليت مي كنند. مأموريت 
بنياد كرامت، روش نو و تازه اي است كه كليت آن مي شود »شبكه اي از 
تشكل هاي مردم نهاد، خيريه ها و گروهاي جهادي كه اقدام خود را با 
حمايت و هدايت بنياد كرامت انجام مي دهند و بنياد قصد تصدي گري 

در مسير اقدام براي رفع محروميت ندارد.«
جشنواره در چند بخش و موضوعاتي برگزار مي شود؟

اين رويداد در ش��ش موضوع »خانواده، بان��وان، كارآفريني، تربيت و 
آموزش، بهداشت و سالمت، و اطعام و معيشت« فعاليت خواهد كرد. در 
كنار اين اهداف و موضوعات، دستاورد اين جشنواره به اشتراك گذاري 
تجارب و ايده هاي خدمت رساني خواهد بود كه مي تواند براي فعاالن در 

حوزه خدمت رساني اجتماعي مفيد باشد. 
و عاقمندان چطور مي توانند در اين جشنواره شركت كنند؟

اف��راد مي توانند براي مش��اهده كام��ل مت��ن فراخوان، آش��نايي با 
 قوانين و شركت در جشنواره به نشاني س��ايت جشنواره ملي كرامت

 fest. bkr. ir مراجعه كنند. قالب ارائه آثار در اين جشنواره به دو 
دسته تقسيم مي شود. دسته اول »تجارب موفق« و دسته دوم »ايده« 
است كه شركت كنندگان اعم از تشكل هاي مردمي )سازمان هاي مردم 
نهاد، خيريه ها و گروه هاي جهادي( و آحاد مردم مي توانند با ارس��ال 
ويدئو معرف كه به صورت خويش انداز )سلفي( است در اين جشنواره 
مشاركت كنند. اميد است با مشاركت حداكثري فعاالن اين حوزه شاهد 

جشنواره اي پويا باشيم.

محمدرضا هادیلوحوریه ملکی

بهره مندي 242 واحد مشكل دار سمنان از تسهيالت رونق توليد 
در قالب تسهيالت رونق توليد امسال حدود 5 هزار و 440 ميليارد     سمنان
ريال تسهيالت به واحدهاي توليدي استان پرداخت شده است. 
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اعالم اين خبر گفت: از مجموع اين تعداد واحد 
توليدي كه تسهيالت رونق توليد دريافت كرده اند، 7۶ واحد به ارزش ۴ هزار و ۹۶0 ميليارد ريال سهم 
صنعت و ۱۶۶ واحد به ارزش ۴۸0 ميليارد ريال سهم كش��اورزي است.  بهروز اسودي افزود: با تصميم 
اعضاي كارگروه ۱2۴ واحد توليدي استان جهت دريافت تس��هيالت به ارزش 2۴۱0 ميليارد ريال به 
بانك هاي عامل معرفي شده اند كه با پرداخت اين مبلغ تسهيالت زمينه اشتغال ۳۳5 نفر فراهم خواهد 
شد.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصريح كرد: تاكنون بيش از يك هزار و 7۴0 
واحد توليدي استان متقاضي تسهيالت رونق توليد شده اند كه با همكاري و همراهي بانك هاي عامل، ۶05 

واحد توليدي براي دريافت تسهيالت به ارزش بيش از ۱۴هزار ميليارد ريال به بانك ها معرفي شدند. 

۱۵0 اقامتگاه بوم گردي در گلستان راه اندازي شد 
امس�ال تاكنون 150 اقامتگاه بوم گردي در استان گلستان مورد     گلستان
بهره برداري قرار گرفته و فعال است و اين اقامتگاه ها تا پايان سال 

به ۲00 بوم گردي افزايش مي يابد. 
مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري اس��تان گلستان با اعالم اين خبر گفت: در استان 
گلستان ۱50 اقامتگاه بوم گردي فعاليت دارد كه از اين تعداد ۱۳ اقامتگاه در شهرستان مينودشت فعال 
است. اين اقامتگاه سومين اقامتگاه بوم گردي در روستاي ده چناشك است.  ابراهيم كريمي افزود: اين 
اقامتگاه داراي ۸ اتاق اسكان با همه امكانات مورد نظر براي بوم گردي و جذب گردشگر بوده و 250 ميليون 
تومان هزينه شده كه ۱00 ميليون تومان آن تسهيالت بانكي و بقيه سهم آورده سرمايه گذار است. وی 
گفت: بيشترين اقامتگاه هاي بوم گردي در شهرستان هاي كالله، گاليكش و مينودشت واقع شده و بيش از 

۶0 متقاضي ايجاد چنين بوم گردي در شهرستان مينودشت در مرحله اخذ موافقت اصولي  قرار دارد.


