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اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان  

فت�ن  گر ر ا ق��ر

محمدرضا سوري
   گزارش2

اي�ران در منطقه 
زلزله خيز دركنار 
وقوع بالياي طبيعي ازجمله باران هاي شديد و 
سيل مي طلبد تا خانه هايي كه در مناطق مختلف 
كشور بنا مي شوند از استحكام بااليي برخوردار 
باشند.  با اين حال بررسي ها نشان مي دهد اين 
مهم نه تنها در ساختمان هاي قديمي بلكه در 
بيش�تر بناهاي جديد نيز رعايت نمي ش�ود؛ 
موضوعي كه سبب شده است با بروز هرحادثه اي 
تلفات قابل توجه انساني و مادي به بار آيد.  اين 
درحالي است كه اين مهم درخانه هاي روستايي 
نيز نمود بااليي دارد كه به عنوان مثال مي توان 
از وضعيت ايمن نبودن خانه هاي روستايي در 
استان خراس�ان جنوبي نام برد.  مسئله اي كه 
باعث شد مديركل بنياد مسكن خراسان جنوبي 
اعالم كن�د:»در ح�ال حاض�ر در ۴۰ درصد از 
خانه هاي روستايي استان از مصالح ساختماني 
كم   يا بي دوام استفاده شده كه در برابر هر گونه 

حادثه اي آسيب پذير هستند.«
    

خراسان جنوبي از جمله اس��تان هاي كشور به 
ش��مار مي رود كه تعداد بااليي روستا را درخود 
جاي داده است.  درحال حاضر 3500روستا در 
مناطق مختلف خراسان جنوبي وجود دارد كه 
به داليل خشكسالي و مش��كالتي از اين دست 
بيش از 1700روستا  خالي از س��كنه است.  با 
اين وجود درحال حاضر عالوه براين مش��كل، 
مستحكم نبودن خانه هايي كه روستاييان درآن 
ساكن هستند موجب ش��ده تا  معضلي ديگر به 
معضالت آنها افزوده شود؛موضوعي كه مي طلبد 
در خصوص رفع آن اقدام جدي شود.  از طرفي 
قرار گرفتن خراس��ان جنوبي روي گسل زلزله 
و وجود بافت هاي فرس��وده در استان خصوصاً 
مناطق روستايي مي طلبد نوسازي و مقاوم سازي 
اين خانه ها به طور ويژه در دستور كار مسئوالن 
قرار گيرد.  اين درشرايطي است كه در بعضي از 
مناطق روستايي خراسان جنوبي به علت نزديك 
به هم بودن خانه ها و بنا هاي فرس��وده و رعايت 
نكردن اصول ايمني، س��اختمان ها هرلحظه با 

خطر ريزش مواجه باشند. 
  فرسودگي ۴۰ درصد از خانه هاي روستايي 
بر اس��اس آخرين سرش��ماري نفوس و مسكن 
در س��ال ۹5 در حال حاضر بالغ ب��ر ۸۸ هزار و 
۸35 واحد مسكن روستايي در خراسان جنوبي 
وجود دارد كه بيش از ۴0 درصد اين خانه ها از 

مصالح بسيار كم دوام يا بي دوام ساخته شده اند 
و تنها ۴۲ درصد اين خانه ها از اس��تحكام كافي 
در برابر ح��وادث برخوردارن��د.  مديركل بنياد 
مس��كن خراس��ان جنوبي با تأييد اين موضوع 
مي گويد:» اين مهم موجب شده است بسياري 
از خانه هاي روس��تايي كمترين ميزان مقاومت 
را در برابر حوادث احتمالي ازخود نشان دهند.« 
علي اصغر آسماني مقدم مي افزايد:»اين درحالي 
است كه1۴/5 درصد خانه هاي روستايي استان 
نيز كه با مصالح تقريباً با دوام س��اخته شده اند 
به دليل رعايت نش��دن اصول فن��ي در معرض 
خطرند.« اين اظهارات نش��ان مي دهد با توجه 
به حوادثي كه هر لحظه امكان وقوع آنها مي رود، 
بايد در زمينه استحكام پذيري آنها اقدام جدي و 
اصولي انجام گيرد.  مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي خراس��ان جنوبي با بيان اينكه ساكنان 
شهرهاي زير ۲5 هزار نفر جمعيت نيز مي توانند 
از تسهيالت استفاده كنند، مي گويد:»به همين 
منظور براي روس��تاييان تسهيالت ۲5 ميليون 
توماني در نظر گرفته شده است كه اين تسهيالت 
با كارمزد چهارتا پنج درص��د و بازپرداخت 15 

ساله خواهد بود.«
  دوسوم استان در منطقه زلزله خيز

همانطور ك��ه گفته ش��د از آنجا كه خراس��ان 
جنوبي در منطقه زلزله خيز ق��رار دارد، لذا اين 
مهم مي طلبد براي جلوگيري از خطر تخريب، 
خانه هايي كه از استحكام كافي برخوردار نيستند 
نوسازي ش��وند تا در صورت وقوع زلزله آسيب 
كمت��ري ببينند.  مس��ئول ش��بكه لرزه نگاري 
بيرجند با اشاره به اينكه زلزله همواره اين استان 
خصوصاً مناط��ق روس��تايي را تهديد مي كند، 
مي گويد:»دو سوم مس��احت استان در منطقه 
با خطر زلزله خيزي خيلي زياد، مواجه اس��ت، 
به طوري كه در 50 سال اخير، شش زمين لرزه 
ويرانگر با بزرگ��ي 6/ 5 تا 7/3 ريش��تر رخ داده 
است.« علي هاشمي با بيان اينكه از ۴3 بالياي 
طبيعي شناخته شده در جهان، حدود 3۴ مورد 
آن در ايران اتفاق مي افتد ك��ه ۲6 مورد آن در 
استان خراسان جنوبي اس��ت، مي افزايد:»اين 
درحالي اس��ت ك��ه اكث��ر جانباخت��گان بر اثر 
بي احتياطي و بي توجهي به هشدار ها جان خود 
را از دس��ت داده اند.«  به گفته اين كارش��ناس 
با توجه ب��ه زلزله خي��ز بودن اس��تان خصوصاً 
شهرستان بيرجند 1۲ ايس��تگاه زلزله سنجي 
در استان ايجاد شده تا همواره اين موضوع مورد 

رصد قرار گيرد. 

طرح جهاد روشنايي     مركزي
از  اس�تفاده  ب�ا 
پنل ه�اي خورش�يدي، با مش�اركت بس�يج 
مهندس�ان صنعت اس�تان مركزي آغاز ش�د. 
مسئول بسيج مهندسان صنعت سپاه روح اهلل استان 
مركزي در مورد اين طرح گفت: اين طرح با هدف 
توس��عه نيروگاه هاي توليد برق خانگي به عنوان 
نمونه كشوري اجرا مي شود.  مهدي لطيفي افزود: 
اين طرح تا پايان س��ال در شهرستان هاي استان 
با 30 نيروگاه پنج كيلووات س��اعت خورش��يدي 
راه اندازي مي شود.  وي ادامه داد: با استفاده از انرژي 
خورشيدي به عنوان يك انرژي تجديدپذير، بخشي 

از انرژي مناطق محروم كشور تأمين و در اختيار 
مصرف كنندگان قرار مي گيرد.  لطيفي افزود: در 
صورت موفقي��ت اين طرح در اس��تان مركزي، از 
سال آينده اين طرح در ساير مناطق كشور اجرايي 
مي شود.  وي اظهار داش��ت: اعتبارات اجراي اين 
طرح از سوي بانك هاي عامل مهر اقتصاد ايران و 
انصار و همچنين بسيج سازندگي، كميته امداد و 
سازمان بهزيستي تأمين مي شود.  مسئول بسيج 
مهندسان صنعت سپاه روح اهلل استان مركزي گفت: 
بسيج مهندسان صنعت در اجراي اين طرح تنها كار 
شناسايي و نيازسنجي و معرفي افرادي كه براي اين 

منظور اعالم آمادگي كرده اند را برعهده دارد .

17 سال مي گذرد و همچنان قطار اروميه- مراغه 
كه در ابتداي دهه ۸0 كلنگ زني شد، بر روي ريل 
قرار نگرفته اس��ت. قطاري كه با توجه به نزديك 
بودن استان آذربايجان غربي با سه كشور همسايه 
مي تواند به توسعه اقتصادي استان كمك بزرگي 
كند. با اين حال اين قطار با ۹7 درصد پيش��رفت 
فيزيكي ك��ه برخي از مس��ئوالن نيز در خصوص 
اعالم پيش��رفت پروژه اختالف نظر دارند و بعضاً 
رقم آن را بين ۹0 ت��ا 100 درصد اعالم مي كنند؛ 
هنوز نتوانسته به مرحله بهره برداري برسد. قطاري 
كه تاكنون تجرب��ه تغيير 1۸ هفته دولت، س��ه 
رئيس جمهور،  هشت وزير راه و شهرسازي و پنج 

استاندار را در طول احداث كسب كرده است. 
  زمان افتتاح در هاله اي از ابهام

طرح ملي راه آهن اروميه – مراغه كه از س��ال ۸0 
به طول 1۸5 كيلومتر در پنج قطعه كليد خورد، 

شهريور امسال قرار بود بعد از تكرار وعده هاي مكرر 
در خصوص زمان بهره برداري از پروژه؛ باالخره به 
افتتاح نزديك ش��ود و مديركل راه و شهرسازي 
آذربايجان غربي نيز در اين خصوص گفته بود كه 
زمان افتتاح راه آهن 15 ش��هريورماه است. با اين 
حال زمان موعد هم گذشت و باز هم به جاي افتتاح 
پروژه، اين وعده ها بودند كه تمديد ش��دند. حاال 
برخي از كارشناسان و رسانه ها معتقدند كه با اين 
شيوه اي كه متوليان در پيش گرفته اند؛ مردم نبايد 
منتظر افتتاح پروژه باشند. اين نيز درحالي است 
كه به گفته ابراهيم مبارك قدم بخشي از اين طرح 
كه شامل ۸۴ كيلومتر است، به بهره برداري رسيده 
و ايستگاه نقده، اروميه به همراه دو ايستگاه فرعي 
رشكان و شيرين بوالغ و دو تقاطع غيرهمسطح 
كه از سال ۹۲ ساخت آنها شروع شده در مراحل 
پاياني هس��تند. همچنين ريل گذاري ايس��تگاه 

اروميه و نصب تأسيسات آن نيز پايان يافته است 
و مسئوالن استاني منتظر بهره برداري از اين طرح 
با حضور يكي از مقامات كشوري هستند. البته در 
كنار گفته اين مسئول استاني كه معتقد است هنوز 
بخشي از پروژه تكميل نش��ده است، سيدهادي 
بهادري نماينده مردم اروميه در مجلس از تكميل 
صددرصدي پروژه خبر مي ده��د. نادر قاضي پور 
ديگر نماينده اروميه ني��ز طبق گفته هايش اميد 
داش��ت اين پروژه در هفته دولتي كه گذشت، به 

دست رئيس جمهور افتتاح شود. 
  افتت�اح پروژه ب�ه حضور رئي�س جمهور 

وابسته است!
قرار بود اين پروژه در نهايت در يك��ي از اعياد ملي 
مذهبي نيمه نخست س��ال و به ويژه خرداد، تير يا 
مرداد يا حداقل در هفته دولت با حضور رئيس جمهور 
افتتاح شود اما انجام نشد. سپس مسئوالن استاني 

و نمايندگان مجلس با فرا رسيدن ايام محرم، عنوان 
كردند كه پس از روزهاي عاشورا و تاسوعاي حسيني 
پروژه راه آهن با حضور مسئوالن كشوري و استاني 
افتتاح مي ش��ود. به رغم اينكه مس��ئوالن اس��تاني 
تأكيد دارند اين پروژه بايد به دستان رئيس جمهور 
افتتاح شود، اما محمدمهدي ش��هرياري استاندار 
آذربايجان غرب��ي ابت��داي مهرماه از ع��دم حضور 
رئيس جمهور تا چند هفته آينده خب��ر داد. از اين 
رو با توجه ب��ه اينكه افتتاح راه آهن اروميه به س��فر 
رئيس جمهور و هئيت همراه آن وابسته است و هر 
بار به عللي سفر روحاني به استان به تأخير مي افتد، 
بايد گفت كه م��ردم اروميه بهتر اس��ت كه منتظر 
شنيدن سوت قطار نباشند و دل خود را به وعده هاي 
مس��ئوالن خوش نكنن��د. اين نيز در حالي اس��ت 
كه افتتاح اين پروژه از اهميت بااليي براي اس��تان 
برخوردار است. اين موضوع را مي توان با استناد به 
اين گفته هاي مسئوالن مطرح كرد كه مبارك قدم 
مديركل راه و شهرس��ازي آذربايجان غربي چندي 
پيش از حجم باالي تصادفات در ورودي شهرها به 
دليل تداخل برون شهري و درون شهري گفته بود. 
حوادثي كه با افتتاح پروژه قط��ار اروميه- مراغه به 

صورت قابل توجهي كاهش مي يابند. 
  آذربايجان غربي اداره كل راه آهن هم ندارد!

حاال در كنار تأكيدات بس��يار بر روي زمان افتتاح 
پروژه قطار آذربايجان غرب��ي، نكته قابل تأمل اين 
است كه اين استان حتي از داشتن اداره كل راه آهن 
هم محروم است. مسئله  اي كه خود نشان دهنده اين 
است كه عزمي از سوي مسئوالن براي افتتاح چنين 
پروژه بزرگي نيس��ت. اين نيز درحالي است كه از 
حدود دو دهه پيش پاي ريل آهن به آذربايجان غربي 
از سمت شهر مراغه در آذربايجان شرقي باز شده و 
ش��هرهايي مثل مياندوآب، مهاباد، نقده و اروميه 
به شبكه سراسري متصل ش��ده اند،  اما هنوز اداره 
كلي براي راه آهن استان در نظر گرفته نشده است. 
عالوه بر اين كم كاري متوليان، پيش بيني نشدن 
كارشناسي راه هاي دسترسي روستاهاي هم جوار 
ايستگاه قطار اروميه نيز از ديگر مشكالت اين پروژه 
به حساب مي آيد. همچنين دور بودن ايستگاه قطار 
اروميه از شهر نيز مشكل ديگري است كه اصل پروژه 
را تحت االشعاع قرار مي دهد كه براي حل اين مشكل 
استاندار سابق آذربايجان غربي، شهرداري اروميه 
را مكلف كرده بود كه مقدم��ات الزم براي انتقال 
ايستگاه به درون شهر را مطالعه كرده و فراهم كند. 
اما اين مهم هم عملي نشد و حاال شاهد اين هستيم 
كه پروژه قطار مراغه اروميه بعد از 17 سال هنوز به 

مرحله بهره برداري نرسيده است. 

 تشکيل فراكسيون توسعه روستايي
براي توزيع عادالنه خدمات

خبر تشكيل فراكسيون توسعه روستايي در ش��وراي عالي استان ها را 
مي توان به فال نيك گرفت اما به شرطي كه اين فراكسيون هم به مانند 
ديگر كميته ها و تشكل ها و فراكسيون ها فقط هزينه زايي نكند و در آخر 
هم هيچ خروجي و نتيجه اي نداشته باشد. هر چند نمايندگان استان ها 
در شوراي عالي استان ها تشكيل فراكسيون توسعه روستايي كه براي 
اولين بار در اين شورا اتفاق مي افتد را از اهميت فوق العاده اي برخوردار 
مي دانند، اما تجربه تشكيل كميته ها و فراكسيون ها در ديگر سازمان ها 
و نهادها نش��ان داده كه اگر بقي��ه بخش ها به طور كام��ل و صحيح به 
وظايفشان عمل كنند، ديگر نيازي به پر و بال دادن و شاخه شاخه كردن 

مسئوليت ها نيست و همه چيز در كمترين زمان به نتيجه مي رسد. 
دليل اصلي شكل گيري شوراي عالي استان ها با استناد به اصل 101 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي »جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه 
برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها« 
است. از اين رو يكي از كار ويژه هاي مهم شوراي عالي استان ها رفع تبعيض 
ميان سكونت گاه هاي شهري و روستايي است. شايد با اين تفاسير بتوان 
گفت جاي خالي فراكسيون توسعه روس��تايي در شوراي عالي استان ها 
احساس مي شد. اما اينكه نمايندگان اين شورا به اين نتيجه رسيده اند كه به 
دنبال تشكيل اين فراكسيون باشند، آيا به نحوه كار و وظايف و عملكردهاي 

آن هم انديشيده اند؟ يا فقط جاي خالي اش حس شده؟
هم اكنون و بر اساس آمارهاي شوراي عالي استان ها، در تعدادي از روستاها 
مدارسي وجود دارند كه به دليل كمبود بودجه آموزش و پرورش جهت اعزام 
معلم، تعطيل شده اند و دانش آموزان خردس��ال مجبورند براي تحصيل به 
شهرها يا روستاهاي اطراف مراجعه كنند كه در پايين آمدن بازدهي تحصيلي 
آنها بسيار تأثيرگذار است. از طرف ديگر به طور كلي اهميت وجود كتابخانه در 
روستاها به فراموشي سپرده شده است و اگر امروز روستايي كتابخانه اي دارد به 
دليل فعاليت هاي فردي و خيران است كه توانسته اند امكاناتي را جذب كنند. 
در كنار اين مسائل، مشكالتي نظير بيكاري، فقر، بي آبي، كمبود امكانات 
رفاهي و هزاران مشكل ديگر در زراعت و دامداري و ايجاد تعاوني ها موجب 
شده تا روستاييان حس آرامش نداشته باشند. بنابر اين مي توان گفت اولين 
وظيفه فراكسيون توسعه روستايي بايد رفع اين تبعيض ها كه به شدت ميان 

روستاها و شهرها چشمگير شده، باشد. 
با توجه به اينكه ۲6 درصد از جمعيت ۸0 ميليوني ايران در روستاها زندگي 
مي كنند و بخش زيادي از ساكنان شهرها نيز با روستاها در ارتباط بوده و به 
طور مستمر به اين مناطق رفت و آمد دارند، به خوبي مي توان ديد كه توزيع 
نامتناسب خدمات، امكانات و ثروت جوابگوي اين جمعيت روستاييان نيست و 
بايد در خصوص توزيع امكانات حتماً بازنگري درست و جامعي صورت گيرد. 
با اينكه تشكيل فراكسيون توسعه روستايي مي تواند گام خوبي در جهت 
رفع مشكالت روستاها باشد اما نبايد فراموش كرد كه فصل هفتم قانون 
اساسي ايران به ش��وراها اختصاص دارد. اين فصل شامل اصول صدم تا 
صد و ششم قانون اساسي است. در اصل 100 قانون اساسي آمده است: 
»براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، 
فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به 
مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با 
نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت 
مي گيرد كه اعض��اي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. ش��رايط 
انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه 
انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت 
اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اس��المي و تابعيت 

حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.«
در اصل 101 مي خوانيم: »به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در 
تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، 
شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشكيل مي شود. 
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.« همچنين در اصل 
10۴ آمده: »به منظور تأمين قسط اسالمي و همكاري در تهيه برنامه ها و 
ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، 
شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، 
و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اين ها شوراهايي مركب از 
نمايندگان اعضا اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و 
حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند و اصل 105 تأكيد دارد: 

»تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسالم و قوانين كشور باشد.«

 اشتغالزايي براي 108 نفر 
از مددجويان امداد بندرعباس

كميته امداد منطقه س�ه بندرعباس از     هرمزگان
ابتداي سال جاري تاكنون يك ميليارد 
و 686 ميليون تومان براي اش�تغال 1۰8 نف�ر از مددجويان تحت 

حمايت اين نهاد اختصاص داده است. 
پرويز هاش��مي پور رئيس كميته امداد منطقه سه هرمزگان با اشاره به 
اينكه پرداخت تسهيالت اش��تغال به مددجويان در شش ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/1 رشد داشته است، افزود: ۴۲ مورد از 
تسهيالت اشتغال از طريق منابع بانكي به ارزش ۸31 ميليون تومان و 66 
مورد از طريق منابع امدادي به ارزش ۸55 ميليون تومان به مددجويان 
پرداخت شد.  وي با بيان اينكه در سال جاري سهميه اشتغال براي اين 
منطقه، 6۹5 طرح با مبلغ 15 ميليارد و 360 ميليون تومان پيش بيني 
شده است بيان كرد: طرح هاي اشتغال در بخش هاي خودكفايي، توان 
افزايي، كارياب��ي و كار انگيزي اجرا مي ش��ود.  هاش��مي پور ادامه داد: 
طرح هاي اشتغال از ابتداي سال جاري تاكنون در بخش هاي خدماتي، 
كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، صنفي و صنعتي براي مددجويان 
اجرا شده است.  در منطقه سه بندرعباس، ۴ هزار و ۲00 خانوار تحت 

حمايت كميته امداد قرار دارند و از خدمات اين نهاد بهره مند هستند. 
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قطار  اروميه - مراغه آماده سوت زدن
راه اندازي قطار در استان هاي غربي کشور موجب توسعه اقتصادي اين استان ها خواهد شد

سايه سنگين سقف هاي لرزان بر سر 40درصد 
خانه هاي روستايي خراسان جنوبي

طرح جهاد روشنايي در استان مركزي كليد خورد

جانشين سازمان بسيج مستضعفين:
 راهيان نور 

بهترين بستر پرورش دانش آموزان است      
راهيان نور يكي از بهترين بس�ترها و     اصفهان
زمينه ها و مكان هاي پرورش و تربيت 
انسان هاي طراز حكومت اسالمي است و ميانبرترين راه هاي ايثار، 
جه�اد، ش�هادت در عرصه ه�اي جه�اد اصغ�ر و اكبر مي باش�د. 
سردار محمدحسين سپهر جانشين سازمان بسيج مستضعفين در مراسم 
آغاز اردوهاي راهيان ن��ور ۴00 نفر از دانش آموزان دختر از اس��تان هاي 
اصفهان، چهارمح��ال و بختياري و يزد در نخس��تين مرحل��ه اعزام اين 
كاروان ها گفت: دختران امروز مادراني خواهند شد كه پرورش دهنده شهدا، 
رزمندگان، عالمان و دانشمندان، نسل انقالبي آينده به شمار مي آيند تا راه 
شهداي ۴0 سال ايستادگي را دنبال كنند همان طور كه امام راحل فرمود: 
يكي از مهم ترين وظايف و تكاليف انقالب تحقق تمدن اس��المي، تحقق 
حكومت امام زمان است.  وي ادامه داد: رهبر معظم انقالب بارها فرمودند 
جامعه اسالمي، حكومت اسالمي، دولت اسالمي و تمدن نوين اسالمي را به 
ياري خداوند بنا خواهيم نهاد و دشمنان را مغلوب اراده هاي مردم مستضعف 
و خداجوي جهان خواهيم كرد.  جانشين سازمان بسيج مستضعفين با اشاره 
به اهميت راهيان نور و تأكيد رهبر معظم انقالب و دستور اخير ايشان به 
مسئوالن كشور براي فراهم سازي امكانات جهت اعزام به اردوهاي راهيان 
نور، تصريح كرد: ملت ما به  واسطه ذخاير دفاع مقدس اين ۴ دهه را پشت سر 
گذاشته و دشمن را ناكام و بدخواهان را مغلوب اراده هاي آهنين و پوالدين 
و اسالمي خود كرده و اين نهضت تمدن امام زماني نيازمند پرورش و تقويت 

انسان هايي است كه لياقت سربازي موالي خود را داشته باشند. 

  پيشرفت 80 درصدي 
تأسيسات فاضالب شهر دندي       

طرح ايجاد تأسيس�ات فاضالب شهر     زنجان
دن�دي تاكن�ون بي�ش از 8۰ درص�د 
پيشرفت فيزيكي داشته و مهندسان در حال تكميل آن هستند. 
عليرضا جزء قاسمي مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان 
با اعالم اين خبر گفت: عمليات اجرايي اين طرح از س��ال ۸6 آغاز شده 
بود، اما به دليل عدم تأمين اعتبار پيشرفت چنداني نداشت تا اينكه با 
تخصيص اعتبارات الزم مجدداً وارد فاز عملياتي شد.  وي افزود: تاكنون 
بيش از 16 كيلومتر شبكه براي اين طرح اجرايي شده و خطوط انتقال 
آن نيز به طول بيش از يك كيلومتر به اتمام رس��يده است.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان زنجان اعتبار هزينه شده براي اجراي اين 
طرح را 116 ميليارد ريال اعالم كرده و گفت: در س��ال جاري نيز براي 
ادامه عمليات اجرايي اين پروژه بيش از 1۸ ميليارد ريال اعتبار تخصيص 
يافته است.  جزء قاسمي خاطر نشان ساخت: در صورت تحقق اعتبارات 
و تأمين 35 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز براي تكميل اين پروژه، طرح 
ايجاد تأسيس��ات فاضالب ش��هر دندي تا س��ال آينده به بهره برداري 
مي رسد.  وي اضافه كرد: از ديگر بخش هاي اين پروژه احداث يك باب 
ايستگاه پمپاژ با ظرفيت ۲/۲ ليتر در ثانيه و اجراي انشعابات مي باشد 
كه تاكنون ۲30 فقره انشعاب از محل منابع داخلي اجرا شده و احداث 
ايستگاه پمپاژ نيز در دست اقدام قرار دارد.  جزء قاسمي با اشاره به تصفيه 
خانه فاضالب شهر دندي افزود: ظرفيت اين تصفيه خانه در افق طرح 

بيش از 1000 متر مكعب در شبانه روز پيش بيني شده است. 

 دوازدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب 
در گلستان برپا مي شود      

دسترسي آسان و ارزان تر به تازه هاي     گلستان
نشر كشور براي گلستاني ها، بهره مندي 
آحاد جامعه از يارانه نشر در نظر گرفته شده توسط وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، توسعه فرهنگي، تقويت صنعت نشر و عدالت در توزيع 
از عم�ده اه�داف برپاي�ي نمايش�گاه كت�اب گلس�تان اس�ت. 
عادله كشميري مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي گلستان با بيان مطالب 
فوق از برپايي نمايشگاه بزرگ كتاب در اين استان خبر داد و گفت: در 
اين نمايشگاه 736۴5 عنوان كتاب به ارزش تقريبي 3 ميليارد تومان 
توسط حدود ۴66 ناش��ر با 30 درصد تخفيف )۲0 در صد بن بانكي و 
10 درصد توس��ط غرفه داران( به عالقه مندان گلستاني عرضه خواهد 
شد.  وي ايجاد فرصت تعامل بين 5 حوزه كتاب؛ اعم از مؤلفان، ناشران، 
تصويرگران كتاب، صنعت گران چاپ و نش��ر و متولي��ان، ارتباط بين 
ناشران شهرستاني، ارتباط بين ناشران شهرستاني و استاني و شناخت 
ظرفيت هاي جديد و ايجاد فضاي تعامل بين كتاب و كتاب خوانان را از 
ديگر اهداف برش��مرد و افزود: در اين نمايشگاه ۲5۹ غرفه در مساحت 
6000 متر مربع حض��ور دارند و مبلغ 650 ميلي��ون تومان بن در نظر 
گرفته شده است.  كشميري با اشاره به حضور 15 ناشر استاني و ۹ ناشر 
اهل سنت در اين نمايشگاه، اظهار داشت: دوست داران كتاب چنانچه 
كتاب مورد نظر خود را در نمايشگاه نيافتند مي توانند با مراجعه به كتاب 
فروش��ي هاي حاضر در طرح هاي تخفيفي فصلي در استان )1۲ كتاب 
فروشي در اس��تان( مي توانند كتب مورد نظر خود را تهيه نمايند.  وي 
كتب عمومي، كشاورزي، علوم پزش��كي، هنر، معماري، حقوق، كمك 
درس��ي، كودك و نوجوان را موضوعات كتاب هاي عرضه شده در اين 
نمايشگاه عنوان كرد و ابراز داشت:۲۴0 ناش��ر عمومي، 13 ناشر هنر، 
1۹ ناشر كمك آموزشي، ۴۸ ناشر كودك و نوجوان، 11 ناشر زبان، ۴7 
ناشر دانشگاهي، ۹ ناشر حقوقي، 7 ناشر پزشكي، 6 ناشر كشاورزي و 1 
ناشر طب سنتي و گياه درماني در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت.  
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي گلستان، يادآور شد: ۲7 برنامه جنبي 
ش��امل نشس��ت هاي تخصصي و رونمايي و معرفي كتاب، عصر شعر و 
مش��اعره كودك و نوجوان، كارگاه آموزشي تصويرگري كتاب كودك، 
مس��ابقه فرهنگي، اجراي تعزيه و نشس��ت كتاب خواني و جشن امضا 
براي اين نمايشگاه پيش بيني شده است.  الزم به ذكر است دوازدهمين 
نمايشگاه بزرگ كتاب گلستان از تاريخ 1۸ تا ۲3 مهر ماه ۹7 در محل 

دائمي نمايشگاه هاي بين المللي گلستان برپا مي شود. 

طرح قطار ارومي�ه- مراغه که در س�ال 80 کلنگ زني ش�د، قرار بود 
8 ساله به سرانجام برس�د و مردم س�وت حرکت واگن ها بر روي ريل 
را بش�نوند. با اين ح�ال بيش از 17 س�ال مي گ�ذرد و به رغ�م تمديد 
وعده هاي متعدد مس�ئوالن، گ�ذر 18 هفت�ه دولت و به خ�ود ديدن 

س�ه رئيس جمهور و هش�ت وزير راه و شهرس�ازي همچنان خبري از 
افتتاح آن با 97 درصد پيش�رفت فيزيكي در دس�ت نيس�ت. طرحي 
که با توجه ب�ه مرزي ب�ودن آذربايجان غربي با س�ه کش�ور مي تواند 
زمينه ساز توسعه فعاليت هاي اقتصادي بي شماري براي استان باشد. 
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