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   گزارش2

 ك�ه مع�اون اول 
رئيس جمهور كه به 
منظور شركت در همايش بين المللي فرصت هاي 
سرمايه گذاري و توسعه پايدار سواحل مكران به 
چابهار س�فر كرده بود، اعالم كرد: »س�واحل 
مكران به عنوان يكي از كانون هاي مهم توسعه 
كشور انتخاب ش�ده است.«  س�واحلي كه به 
عنوان يكي از نقاط كليدي توسعه كشور به شمار 
مي رود اما تاكنون از ثروت عظيم خدادادي در 
اين منطقه به خوبي استفاده نشده است حاال با 
سفر مسئوالن كش�وري گويي تصميمي براي 
بهره گيري از اين ظرفيت ها گرفته شده است. 
به طوري كه با بررسي اسناد و طرح هاي جامعي 
كه براي اين منطقه ارائه شده مشخص مي شود 
قرار است مكران با استقرار صنايع پتروشيمي 
و فوالد و استفاده از آب دريا براي آنها به توليد 
30ميليون تن مواد و محصوالت پتروش�يمي 
باالدست و پايين دست و 10 ميليون تن فوالد 
برسد. همچنين با استقرار صنايع ماشين سازي، 
گردشگري و كشاورزي و ايجاد مراكز اقامتي و 
تفريحي و گلخانه هاي صنعتي و اس�تفاده از 
شيرين س�ازي آب دريا روزهاي خوشي براي 
اي�ن س�واحل پيش بين�ي ش�ده اس�ت. 

    
سواحل مكران سواحلي در حاشيه آب هاي اقيانوسي 
ايران از ميناب هرم��زگان در غرب ت��ا نقطه صفر 
مرزي بندر گواتر سيس��تان و بلوچستان در شرق 
است كه به خاطر قرار گيري در يكي از مهم ترين و 
استراتژيك ترين نقاط ايران مي تواند به مركز صادرات، 
واردات و ترانزيت كشور تبديل شود به خصوص اينكه 

با توسعه بندر »شهيد بهش��تي« چابهار و احداث 
كارخانه ها و استقرار صنايع تبديلي حرف هاي زيادي 

هم در زمينه اشتغالزايي خواهد داشت. 
  مكران اولويتي براي سرمايه گذاران

وقتي در بهمن ماه 95 معاون اول رئيس جمهور كه 
به منظور شركت در همايش بين المللي فرصت هاي 
سرمايه گذاري و توسعه پايدار سواحل مكران وارد 
چابهار ش��د، گفت كه س��واحل مكران به عنوان 
يكي از كانون هاي مهم توسعه كشور انتخاب شده 
است.  در آن همايش و همايش ديگري كه در سال 
96 براي جذب سرمايه گذار در جهت توسعه اين 
سواحل برگزار ش��د، اعالم شد در مجموع 1218 
طرح ب��زرگ و كوچ��ك عمراني در خط س��احل 
مكران در هرمزگان و سيستان و بلوچستان اجرا 

خواهد ش��د؛ همچنين ب��ه گفته داني��ال محبي 
استاندار سيستان و بلوچستان در سال هاي 95 و 
96 بيش از 200 ميليارد تومان از محل تسهيالت 
كمك هاي فني و اعتباري براي طرح هاي صنعتي 
در شهرس��تان هاي چابهار و كنارك هزينه شده 
اس��ت.  رئيس مجمع نمايندگان استان سيستان 
و بلوچستان انجام سرمايه گذاري توسط شركت 
پتروشيمي توسعه نگين مكران در استان سيستان 
و بلوچس��تان را بس��يار مثبت ارزيابي كرده و به 
»جوان« مي گويد: »ايجاد اين شركت اميدهايي را 
در منطقه زنده كرده است؛ چراكه متأسفانه استان 
ما بسيار محروم است و درصد بيكاري بسيار بااليي 
دارد به نحوي كه تعداد قابل توجهي از افراد و نيروي 
انساني استان عالوه بر مناطقي مانند عسلويه و هر 

نقطه ايران حتي در كش��ورهاي عربي مشغول به 
كار هس��تند و اين بحران به خصوص در ساليان 
اخير نمود بيشتري پيدا كرده است.« محمدنعيم 
اميني ف��رد كه چندي پيش بازديدي از ش��هرك 
پتروشيمي مكران داش��ته، در مورد اين شهرك 
مي گويد: »برابر برآوردهايي كه دارم و گزارشاتي 
كه ارائه شده اين سرمايه گذاري قابل توجه نه تنها 
در تاريخ اس��تان بلكه در ارتباط با پتروشيمي در 
تاريخ كشور اگر بي نظير نباشد قطعاً كم نظير است 
و با توجه به اينكه زيرساخت هاي قابل توجهي كه 
ايجاد ش��ده و هم اكنون نيز شركت در حال انجام 
مناقص��ات براي گزينش س��رمايه گذاران اس��ت 
ش��اهد جهش بس��يار خوبي در منطقه خواهيم 
بود.« نماينده مردم ايرانش��هر در مجلس شوراي 
اس��المي با اش��اره به اينكه تأكيد دولت به عنوان 
سياس��ت گذار اصلي در عرصه توس��عه كش��ور و 
مجلس ش��وراي اس��المي توجه به سياست هاي 
ابالغي مقام معظم رهبري است كه توسعه سواحل 
مك��ران را از اولويت هاي س��رمايه گذاري در دهه 
آينده اعالم كرده اند، ادامه مي دهد: »بايد مسئوالن 
استاني، محلي و منطقه آزاد كه البته تاكنون هم 
همكاري خوبي داشته اند تمام قد پشت كار بيايند 
و با حمايت هاي همه جانبه به پيشرفت اين طرح 
كمك كنند.« حاال و همزمان با اس��تقرار صنايع 
مادر و در كنار آنها صنايع پايين دستي در سواحل 
مكران، قرار اس��ت با احداث 10شهر اين منطقه 
ميزبان بخش مهمي از جمعيت ايران در شهرهاي 
جديدي مانند ش��هر جديد تيس در سيس��تان و 
بلوچستان بشود و معضل كم آبي شهرهاي ايران را 
نيز با ايجاد تأسيسات بزرگ و مدرن شيرين سازي 

آب هاي دريا برطرف كند.

   خراسان جنوبي: مديركل انتقال خون خراسان جنوبي گفت: 10 
هزار و 825 واحد خوني در نيمه نخست سال جاري به نيازمندان استان 
اهدا شد.  محمدرضا عاملي افزود: در نيمه نخست سال جاري 1۳ هزار 
و 5۷5 نفر براي امر اهداي خون به مراكز خون گيري خراس��ان جنوبي 
مراجعه داش��ته اند.  به گفته وي، از اين مي��زان 81 نفر موفق به اهداي 

پالكت خون و 10 هزار و 825 نفر موفق به امر اهداي خون شده اند. 
   سمنان: معاون امداد و نجات هالل احمر سمنان با بيان اينكه اين 
جمعيت به 222 مورد حادثه در شهريورماه سال جاري امدادرساني كرده 
است، گفت: در مجموع اين عمليات 9۳۷ نفر آسيب ديدند.  علي يحيايي 
ضمن بيان اينكه جمعيت هالل احمر اس��تان سمنان طي شهريورماه 
سال جاري به 222 مورد حادثه امداد رساني كرده است، ابراز داشت: از 
اين تعداد 68 مورد حوادث ج��اده اي، 1۳۳ مورد خدمات حضوري، دو 
مورد سيل و آب گرفتگي، پنج مورد حادثه شهري، هفت مورد صنعتي 
و كارگاهي، دو مورد مناسبتي، يك مورد صنعتي و كارگاهي، پنج مورد 

كوهستان و يك مورد غرق شدگي را شامل مي شود. 
   چهارمحال و بختياري: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردشگري چهارمحال و بختياري گفت: سومين نمايشگاه منطقه اي 
صنايع دستي، گردشگري و سوغات محلي در شهركرد برپا خواهد شد. 
بهمن عسگري سوادجاني افزود: اين نمايشگاه از 9 تا 1۳ ماه جاري با حضور 
استان هاي منطقه مركز كشور ش��امل اصفهان، چهارمحال و بختياري، 
خوزستان، فارس، كهگيلويه و بوير احمد، لرستان، مركزي، قم، همدان و 
يزد در محل برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي شهركرد گشايش مي يابد. 
   يزد: مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد با اشاره به لزوم توسعه 
توليد برق از انرژي خورش��يدي گفت: ۷ نيروگاه پراكنده توليد برق در 
دست احداث اس��ت.  محمدرضا صحتي اظهار داش��ت: در حال حاضر 
استان يزد شش نيروگاه توليد پراكنده برق با ظرفيت ۳۷ مگاوات دارد و 

در اين زمينه دومين توليدكننده برق در كشور به شمار مي رود.
   مركزي: معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اراك گفت: با توزيع 
۴0 قلم دارو به صورت س��هميه اي، كمبود دارويي داروخانه هاي استان 
مركزي برطرف شد.  مصطفي دالور اظهار داشت: در حال حاضر هشت تا 
10 قلم دارو در سطح داروخانه هاي كشور با كمبود مواجه است كه اغلب 

آن ها به گمرك رسيده و در مرحله ترخيص قرار دارند.

وجود برخي محروميت ها در استان هاي مختلف 
كش��ور از جمله اصفهان سبب ش��ده تا برخي از 
س��ازمان ها و نهاده��اي انقالبي از جمله س��پاه 
پاسداران در اين زمينه گام هاي خوبي را بردارند. 
آماره��ا نش��ان مي ده��د ع��الوه ب��ر اصفهان، 
سيستان وبلوچس��تان، خوزس��تان، كردستان، 
خراس��ان جنوبي، اي��الم و كرمانش��اه از جمله 
استان هايي به شمار مي روند كه در برخي مناطق 
روستايي و حاش��يه اي شهرهايش��ان با انبوهي 
از كمبود تجهيزات بهداش��تي و عمراني مواجه 
هستند كه اين معضالت تاثير بسياري بر زندگي 

روزمره آنها گذاشته است. 
 2707پروژه محروميت زدايي در اصفهان 
وجود برخي محروميت ها در مناطق روس��تايي 
و عش��ايري اس��تان اصفهان موجب ش��ده تا با 
مش��كالت زيادي مواج��ه ش��وند؛ موضوعي كه 

تاثي��ر مهمي در كاه��ش توليدات كش��اورزي و 
دامي دارد و آنها را مجبور مي س��ازد تا به حاشيه 
ش��هر ها مهاجرت كنند.  اين در حالي اس��ت كه 
با وجود اينكه عش��اير دو درصد مردم كش��ور را 
تشكيل مي دهند، اما بيش از ۳5 درصد از صنايع 
دس��تي و 25 درص��د از لبنيات اي��ران را تأمين 
مي كنند لذا اين مهم ايجاب مي كند تا در زمينه 
رفع مشكالتشان گام هاي اساسي برداشته شود.  
سرانجام اين كمبودها سبب شد تا اجراي 2۷0۷ 
پروژه عمراني از جمله ساخت پل، راه، خانه عالم، 
مسجد، تصفيه خانه آب، روشنايي راه، مجموعه 
ورزش��ي، خانه بهداشت، مدرس��ه، مرمت خانه 
افراد بي بضاعت، تأمين آب با تانكر، اليروبي قنات 
و امثال آن در دستور كار زيرمجموعه هاي سپاه 
كه در زمينه محروميت زداي��ي فعاليت دارند از 
جمله نيروي زميني، نيروي ه��وا و فضا، نيروي 

دريايي و سپاه هاي استاني و رده هاي بسيج قرار 
بگيرد.  تير ماه س��ال جاري بود كه دبير قرارگاه 
محروميت زدايي كش��ور از اج��راي 2۷0۷پروژه 

عمراني در استان اصفهان خبر داد. 
سردار س��يدضياء الدين حزني در افتتاحيه اين 
پروژه ها گفت: » از اين تعداد ۷۳1 پروژه عمراني 
و يكهزار و 9۷5 پروژه غيرعمراني بوده اس��ت.« 
وي افزود: » از مي��ان تمام پروژه ه��اي عمراني 
25۴ پروژه توس��ط س��پاه صاحب الزمان)عج(، 
1۴8 پروژه توس��ط ق��رارگاه سيدالش��هدا)ع(، 
۷8پ��روژه توس��ط ق��رارگاه خاتم االنبيا)ص(، 
8۴پ��روژه در قالب طرح كرام��ت، ۳8 پروژه در 
قالب طرح پيش��رفت و آباداني و 129 پروژه نيز 
توسط نهادهاي مردمي اجرا شده است.« اين در 
حالي بود كه اجراي اين طرح ه��ا 2۳ ميليارد و 

628ميليون تومان هزينه داشت. 

  110هزار پروژه عمراني در مناطق محروم 
از آنجايي كه مناطق محروم در استان هاي مختلف 
كش��ور وجود دارند لذا اين مهم موجب ش��ده تا 
زيرمجموعه هاي سپاه در زمينه رفع اين مشكالت 
گام بردارند كه به عنوان نمونه مي توان از اجراي 
110 هزار پروژه عمراني در اس��تان هاي مختلف 
كشور نام برد.  دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي ايران با تأييد اين موضوع 
مي گويد: »در چند ماه امس��ال 110 هزار پروژه 
عمراني و 8۳ هزار پروژه غير عمراني توسط قرارگاه 
مركزي محروميت زدايي ش��ده اس��ت.« سردار 
س��يدضياءالدين حزني مي افزايد: »همچنين با 
كمك آموزش و پ��رورش هزار و ۷5 مدرس��ه در 
سراسر كشور احداث و بازسازي شده است و عالوه 
بر آن، طي قراردادي كه با سازمان نوسازي كشور 
داشتيم، س��اخت ۳00 هزار متر مربع مدرسه در 
مناطق محروم را در دستور كار خود قرار داده ايم.« 
به گفته مشاور فرمانده س��پاه، هر چند مأموريت 
اصلي س��پاه دفاع از انقالب در براب��ر توطئه هاي 
استكبار است، ولي همه رده هاي سپاه در راستاي 
اهداف انقالبي برنامه هاي مردم داري و مردم ياري 
را در دستور كار خود قرار داده اند و همواره در كنار 

مردم بوده، هست و خواهد بود. 
   اقدامات عمراني در سال 96

بررسي ها نشان مي دهد طي سال گذشته قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
زمينه هاي مختلف اقدامات قابل توجهي را انجام 
داد كه مي ت��وان به پروژه هاي غيرعمراني س��پاه 
در مناطق محروم، مرزي، حس��اس، صعب العبور 
و كمتر توسعه يافته كش��ور و اقدامات فرهنگي و 
تجهيزي از جمله اهداي 18 هزار و 96۳ جهيزيه 
به زوج هاي نيازمند، اهداي 95 هزار و ۴20 بسته 
معيش��تي، اهداي البسه، اهداي نوش��ت افزار به 
دانش آموزان نيازمن��د، تجهيز مدارس، تجليل از 
شبانان و گله داران همراه با اهداي كوله و تجهيزات 
الزم، كمك به خانواده هاي بي سرپرست و داراي 
بيماران صعب العالج، اهداي كفش، كمك به ايتام، 
افطاري، اهداي بسته  بهداشتي و درماني، برگزاري 
يادواره شهدا، هداياي ورزشي، احداث دستگاه هاي 
گرمايشي، خدمات زيارتي، اشتغالزايي، چاپ كتاب 
شهدا، برپايي 98 بيمارستان صحرايي، خريد دام، 
احداث 1۴ هزار و 99 خانه محرومان، 8هزار و ۳86 
دستگاه كانكس براي مناطق زلزله زده كرمانشاه، 
۷هزار و 92۴ مورد احداث و تعمير مس��اجد، 20 
هزار و ۴۷5 چشمه سرويس بهداشتي، هزار و 50 
مدرسه و چندين مورد خانه عالم، آبرساني و تصفيه 
و كانال كشي آب، تسطيح زمين كشاورزي، يادمان 

شهدا و غسال خانه اشاره كرد. 

قسم به نام بلندتان
هر سال هفته دفاع مقدس در تمام استان هاي ايران به شكل شايسته اي 
گرامي داشته مي شود و با برگزاري صدها برنامه ياد شهيداني زنده مي شود 

كه با خون وجان خود، آبروي ايران و اسالم را حفظ كردند. 
اما هس��تند نقاطي كه، نه يك هفته بلكه در تمام روزهاي سال، دفاع را 
مقدس دانس��ته و هنوز هم در آماده باش بحبوحه جنگ به سر مي برند. 
استان هاي مرزي و شهرهايي كه هشت سال با صداي توپ و تانك و خمپاره 
صبح هايشان را به شب رساندند و شب هايشان را تا طلوع آفتاب بيدار ماندند 

تا ديگر هموطنان در آرامش سر بر بالين بنهند. 
سوسنگرد، سردش��ت، دهلران، گيالن غرب و ايالم و... نقاطي كه محل 
عروج هزاران كبوتر خونين بالي هستند كه براي دفاع از كيان ايران اسالمي 

جاودانه شدند. 
هفته دفاع مقدس با نام و ياد و رشادت هاي دليرمرداني گره خورده كه براي 
اعتالي نام ايران و حفظ اين آب و خاك در برابر هجوم وحشيانه دشمن 

بعثي در هشت سال دفاع مقدس تا پاي جان ايستادند. 
هفته دفاع مقدس، هفته اي براي مرور تاريخ است. مرور داستان بزرگ مرداني 

كه ايثار را از نو معني كرده و شهادت را مسير رستگاري معرفي كردند. 
چطور مي شود در يك هفته از ايالم و خوزستان و كرمانشاه گفت. ايالمي 
كه هنوز هم گروه هاي تفحص در خاك پاكش به دنبال ش��اخه گل هايي 

مي گردند كه بعد از ۳0 سال گلبرگ هايشان بوي عطر بهشتي مي دهد. 
فقط در استان ايالم طي جنگ تحميلي، شهر ايالم 129 بار و كل استان 
۳00 بار مورد بمباران هواپيماهاي بعثي قرار گرفت، استاني كه ۴9 عمليات 
كوچك و بزرگ، 1۷2 عمليات زميني و ۷0 عمليات هوايي را در دفترش 
به ثبت رس��انده. اما تاريخ فراموش نكرده كه در زير تمام بمب و آتش ها، 
ايالمي ها آب و خاكشان را ترك نكردند و در كنار بسيج عشاير و رزمندگان 

اسالم، نگذاشتند وجبي از سرزمينشان به دست بيگانگان بيفتد. 
فراموش نمي كنيم روزي را كه شهيد خرازي به سردبيران مطبوعاتي كه در 
جبهه هاي دفاع مقدس حضور داشتند، ساده و صميمي و به زاللي روحش 

كه تا خدا پر كشيد، گفت: »جنگ را درست بنويسيد، درشت ننويسيد.«
اگر قرار باشد كمي صادقانه از خودمان بپرسيم واقعاً »بعد از شهدا ما چه 
كرده ايم...« به جواب هاي بي نتيجه اي مي رسيم. از آن زمان تاكنون پيام 
دفاع و بچه هايي كه خالص و مخلص در ميدان هاي رزم از آب و خاك و دين 
و ايمانشان مردانه دفاع كردند و درخشيدند و رفتند، مظلوم واقع شدند. 
چون ما نمي دانيم و نياموختيم كه جنگ را درس��ت بنويسيم. به همين 

خاطر آن را فقط درشت مي نويسيم. 
بي شك دفاع مقدس، هديه خدا به مردم ايران بود. مي شود خسارت هاي 
مادي را با دست هاي باكفايت، جبران كرد، اما وقتي روح ملتي بزرگ شد، 
وقتي قامت مردانگي شان در كارگاه اخالق پايمردي سفت شد، ديگر توفان 

هم مانع راهشان نمي شود. 
اگر عل��ي)ع( فرمود: »بپرهي��ز از آن كه مرگ تو فرارس��د در حالي كه از 
پروردگارت گريزان و در دنياپرس��تي غرق باشي«. حاال ماييم كه بايد به 

علي)ع( زمان بگوييم: »تو به ما جرئت طوفان دادي.«
اينك من مي نويس��م. باز هم ب��ه بهانه هفته دفاع مقدس مي نويس��م. 
مي نويسم به ياد صفاي ساده بس��يجيان قديم، به ياد فانوسخه و لباس 

خاكي و سربند يازهرا)س(. 
اما ديگر به قلم قسم نمي خورم. به رزمنده اي قسم مي خورم كه هنوز هم 
چشم هاي منتظر مادرش به در دوخته شده. قسم به سربازي كه هنوز هم 

با رشادت هايش ياد برادران شهيدش را زنده نگه داشته. 
قسم به تك تك شما

شما كه هر يك از جهان فراتريد
و از حماسه برتريد

شما كه پاسدار مرزهاي دانش و حماسه ايد
قسم به هر يك از شما

كه نامتان، درون قلب هاي ماست
هماره تا بود وطن

هميشه تا بود جهان
اميد با شما دوباره پا گرفت 

بلند باد نامتان!

واگذاري 30 واحد مسكن مددجويي روستايي 
توسط سپاه استان بوشهر  

رئيس بس�يج سازندگي س�پاه استان     بوشهر 
بوش�هر از احداث و واگذاري 30 واحد 
مسكن به مددجويان كميته امداد در روستاهاي استان بوشهر خبر داد. 
ذوالفقار عباسي فر در آئين بهره برداري و تحويل واحدهاي مسكن روستايي 
در روستاي احمدي بوشهر گفت: در اين راستا رفع نيازهاي مردم در نقاط 
محروم به ويژه روستاها در اولويت برنامه هاي سپاه استان بوشهر قرار دارد.  وي 
از انعقاد تفاهمنامه بين بسيج سازندگي سپاه امام صادق)ع( و كميته امداد امام 
خميني)ره( استان براي ساخت منزل براي مددجويان روستايي استان بوشهر 
خبر داد و افزود: در اين راستا بسيج سازندگي سپاه امام صادق)ع( متعهد به 
احداث 295 واحد مسكن مددجويي شد كه در سال گذشته تعداد 265 واحد 
مسكوني و امروز نيز در هفته دفاع مقدس ۳0 واحد مسكن مددجويي ديگر 
افتتاح شد و در اختيار مددجويان روستايي استان بوشهر قرار گرفت.  رئيس 
بسيج سازندگي سپاه بوشهر مسكن را به عنوان اولويت دارترين نياز امروز افراد 
نيازمند دانست و تصريح كرد: ساخت و تأمين مسكن براي رسيدن به حداقل 
آرامش و آس��ايش در راس��تاي ارتقا جايگاه اجتماعي مورد توجه در بخش 
رسيدگي به خواسته هاي نيازمندان است.  عباسي فر گفت: در سال گذشته 
زمينه تحويل 6۳0 واحد مسكوني احداث شده توسط سپاه امام صادق)ع( 
استان بوشهر به مددجويان فاقد مسكن مناسب در ۳00 روستاي استان فراهم 

شد و امسال نيز كار ساخت هزار واحد ديگر آغاز شده است. 

 آغاز فعاليت مسير دريايي
 بندر شهيد باهنر به شارجه و بالعكس 

مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان    هرمزگان
از آغاز به كار فعاليت رس�مي كشتي 
اقيان�وس پيم�اي س�اني در مس�ير دريايي بن�در ش�هيد باهنر 

بندرعباس- شارجه امارات خبر داد. 
اله مراد عفيفي پور با بيان اينكه كشتي ساني در نخستين سفر با 91 مسافر 
از بندرعباس عازم كشور امارات شد، اظهار داشت: اين كشتي اقيانوس 
پيماي سان از امكان حمل همزمان مسافر، خودرو و بار برخوردار است.  
وي افزود: كشتي ساني داراي ظرفيت حمل ۴18 مسافر با شرايط خاص 
در پنج كالس است كه مسافران مي توانند نوع خدمات مدنظر را انتخاب 
كنند. همچنين امكانات زيادي براي مسافران در سفرهاي بين المللي 
همچون اتاق هاي داراي امكانات، كافي شاپ، سينما، سونا، فروشگاه، 
فضاي بازي كودكان و... فراهم اس��ت.  عفيفي پور ادام��ه داد: عالوه بر 
اين، امكان حمل توليدات صادراتي هرمزگان و اس��تان هاي همجوار با 
كانتينرهاي يخچالي از طريق اين كشتي نيز وجود دارد.  مديركل بنادر 
و دريانوردي هرمزگان با بيان اينكه در مسير بندرعباس به امارات هزينه 
بليت كشتي ارزان تر از هواپيماست، خاطرنشان كرد: طي نيمه نخست 
سال جاري، تردد 1۷هزار و 880 نفر مسافر از طريق كشتي در اين مسير 
دريايي به ثبت رسيد.  شايان ذكر است، كشتي ساني آمادگي دارد كه 
روزهاي يك شنبه و سه شنبه مس��افران را از بندر شهيد باهنر به بندر 
شارجه ترابري نموده و روزهاي دوشنبه و چهارشنبه آنها را به بندرعباس 
بازگرداند. مدت زمان اين مسير دريايي حدود 11 ساعت است و قيمت 
بليت رفت و برگشت به ازاي هر نفر بين ۳80 هزار تومان تا يك ميليون 

تومان بر اساس نوع پكيج انتخابي تعيين شده است. 

  ۶۵ استاندارد ملي در گلستان 
بازنگري مي شود

مدير كل استاندارد استان گلستان از     گلستان
بازنگري 65 استاندارد ملي در 6 ماهه 

نخست سال جاري در گلستان خبر داد. 
محمود فرماني گفت: بررسي استانداردهايي  كه پنج سال از تدوين آنها 
گذشته است از وظايف سازمان ملي استاندارد ايران است و بازنگري آنها در 
دستور كار قرار مي گيرد.  وي افزود: براساس برنامه مصوب، بازنگري 50 
استاندارد ملي براي اين اداره كل در سال جاري تعهد شده بود كه با تالش 
كارشناسان شاهد تحقق 1۳0 درصدي نسبت به برنامه مصوب هستيم.  
فرماني با بيان اينكه 65 اس��تاندارد ملي در 6 ماهه نخس��ت سال جاري 
بازنگري شده، ادامه داد: بازنگري هاي انجام شده در حوزه كميته هاي ملي 
مهندسي پزشكي، خوراك و فرآورده هاي كشاورزي، اسناد و تجهيزات 
اداري و آموزشي، بسته بندي، چوب و فرآورده هاي چوبي سلولزي و كاغذ، 
خدمات، مكانيك و فلزشناسي و خودرو و نيروي محركه است.  وي هدف 
از بازنگري استانداردهاي ملي را به روز كردن اس��تانداردها و گردآوري 
اطالعات در مورد استفاده از استانداردها و پذيرش ملي آنها برشمرد و اظهار 
كرد: رعايت مقوله كيفيت در جريان توليد كاال و خدمات با استانداردها و 
قوانيني كه به عنوان استانداردهاي ملي تدوين مي شود امكانپذير است و 
در راستاي توسعه و پيشرفت تكنولوژي الزم است اين استانداردها هر چند 

سال يك بار بازنگري شوند و در اختيار عموم قرار گيرند. 

محمدرضا هاديلو

درختان ستاره دار كرج محافظت مي شوند
سرپرست سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرج      البرز
گف�ت: تعداد درختان كهنس�ال ش�هر به ه�زار اصله نمي رس�د. 
پيمان بضاعتي پور افزود: تعداد تمام درختاني كه در معابر، جنگل ها، پارك ها و... شهر وجود دارند در 
شناسنامه فضاي سبز آن عرصه مشخص است؛ به عنوان مثال اطالعات كاملي از اين  كه چند درخت 
و از چه گونه هايي در پارك هاي كرج وجود دارد، در سيستم سازمان به ثبت رسيده است.  سرپرست 
سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرج ادامه داد: در حال حاضر يك ميليون و 182هزار 
اصله درخت در عرصه هاي سبز كرج وجود دارد كه به دنبال افزايش سال به ساِل اين تعداد هستيم.  وي 
با اشاره به تعداد درختان كهنسال كرج گفت: از آنجايي كه اين درختان جزو ميراث معنوي و طبيعي 
شهر به شمار مي آيند به دنبال شناسنامه دار كردن و پالك كوبي آنها هستيم. بدون شك با شناسنامه دار 

شدن اين درختان نحوه حفاظت و نگهداري از آنها با كيفيت بيشتري انجام مي شود.

استان مركزي سومين استان پير كشور
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي اس�تانداري مركزي گفت: اين      مركزي
اس�تان بعد از گيالن و مازندران سومين اس�تان پير كشور است. 
غالمرضا فتح آبادي افزود: 11 درصد جمعيت اس��تان معادل 155 هزار و 695 نفر سالمند هستند و 
اين مهم لزوم تقويت زيرساخت ها را براي اين قشر دو چندان كرده اس��ت.  وي ادامه داد: 6۳ درصد 
از سالمندان استان مركزي در مناطق ش��هري و ۳۷ درصد در روستاها سكونت دارند.  مديركل امور 
اجتماعي و فرهنگي استانداري مركزي گفت: 16 درصد جمعيت جهان سالمند هستند و از هر هشت 
نفر جمعيت دنيا يك نفر در طيف جمعيت سالمند قرار دارد كه اين شاخص هر سال در حال افزايش 
است و پيش بيني مي شود تا سال 20۳0 از هر شش نفر يك س��المند وجود داشته باشد.  فتح آبادي 
افزود: در ايران تا 50 سال آينده از هر سه نفر يكي به سن سالمندي مي رسد كه نگاه واقع گرا و انجام 

برنامه هاي اثربخش در اين حوزه امري ضروري است.
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  100هزار پروژه قرارگاه محروميت زدايي سپاه
 تحولي عظيم در مناطق محروم

مكرانقطبصنعتايرانميشود

 ايجاد 300 هزار شغل 
در حوزه دانش بنيان كشور   

300 هزار شغل جديد در حوزه دانش بنيان      اردبيل
در سطح كشور ايجاد شده و شركت هاي 
دانش بنيان پارس�ال به ارزش 600 ميلي�ارد ريال فروش داش�ته اند. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در جريان افتتاح مركز نوآوري پارك 
علم و فناوري استان اردبيل با اعالم اين خبر گفت: در استان اردبيل نسبت 
به سال گذشته اقدامات مناسبي در حوزه دانش بنيان صورت گرفته و تمامي 
مسئوالن استان به دنبال اجراي اقتصاد دانش بنيان در اين استان هستند 
كه در اين زمينه اردبيل داراي نيروي انس��انی فوق العاده اي است.  سورنا 
ستاري افزود: 55 هزار نفر دانشجو و هزار عضو هئيت علمي در دانشگاه هاي 
اردبيل فعال بوده كه اين ظرفيت، در كنار ظرفيت مراكز علمي و واحدهاي 
فناوری و نيز حضور پارك علم و فناوري مي تواند قابليت بسيار مناسبي 
در حوزه فعاليت دانش بنيان در استان ايجاد كند.  معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور ادامه داد: بايد بتوانيم از ظرفيت پارك علم و فناوري براي 
ورود كارآفرينان جوان به چرخه توليد و اقتصاد دانش بنيان در استان اردبيل 
استفاده كنيم كه دولت موظف به آماده سازي زيرساخت ها بوده و به طور 
قطع حمايت هاي ديگري نيز از پارك علم و فناوري اردبيل انجام مي شود.  
ستاري گفت: بايد راه اندازي صندوق حمايت از نخبگان با همكاري بخش 
خصوصي انجام شود كه 51 درصد سهم بخش خصوصي و ۴9 درصد سهم 
دولت است كه اگر مقدمات اين كار انجام شود مي توانيم طي مراحل قانوني 
در استان اردبيل اين صندوق را ايجاد كنيم.  وي افزود: ۳00 هزار شغل در 
حوزه دانش  بنيان در كشور ايجاد شده و سال گذشته 60 هزار ميليارد تومان 

آمار فروش شركت هاي دانش بنيان در سطح كشور بود. 

 فعاليت 1۵2آموزشگاه آزاد 
فني و حرفه اي در زنجان

     زنجان مديركل فني و حرفه اي استان زنجان 
گف�ت: 152 آموزش�گاه آزاد فن�ي و 
حرفه اي در اس�تان زنجان فعاليت مي كنند ك�ه از اين تعداد 117 
آموزش�گاه مختص بان�وان و ۸ آموزش�گاه ويژه برادران اس�ت. 
محمدرضا انصاري افزود: از آغاز س��ال جاري تاكنون بيش از ۷۷8 هزار نفر 
ساعت آموزش هاي مهارتي در بخش آموزش��گاه هاي آزاد فني و حرفه اي 
استان به كارآموزان ارائه  شده اس��ت.  وي ادامه داد: از اين تعداد 622 هزار 
و 18۳ نفر س��اعت در حوزه خواهران 156 هزار و 550 نفر ساعت در حوزه 
برادران بوده اس��ت.  مديركل اداره كل فني و حرفه اي استان زنجان گفت: 
هم اكنون 152 آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي در بخش هاي طراحي و دوخت، 
مراقبت زيبايي، برق، عمران، فناوري اطالعات، گردش��گري، حمل ونقل 
فعاليت مي كنند كه از مجموع آموزشگاه هاي آزاد 11۷ آموزشگاه مختص 
خواهران، هشت آموزش��گاه مختص برادران و 2۷ آموزشگاه به صورت 2 
منظوره آموزش هاي مهارتي را ارائه مي دهند.  انصاري تأكيد كرد: زيرساخت 
خوبي در استان براي آموزش هاي مهارتي وجود دارد و در سال جاري هم اين 
مهم باقوت بيشتري اجرا مي شود.  وي افزود: فني و حرفه اي استان زنجان در 
راستاي آموزش هاي مهارتي در حوزه  اي تي كارهاي اساسي انجام مي دهد و 
در اين ميان وظيفه سازمان فني و حرفه اي ايجاد شغل نيست و رسالت واقعي 
آن ارائه آموزش هاي مهارتي متناسب با نياز بازار كار است.  مديركل فني و 
حرفه اي استان زنجان تصريح كرد: يكي از سياست هاي مهم در مديريت فني 
و حرفه اي استان توسعه آموزش هاي كاربردي و پژوهشي است و پيشرفت 

كشور در گرو توسعه مهارت هاي فني و حرفه اي در جامعه است.

وجودمحروميتدربرخياستانهايكشورسببشدهتامردماينمناطق
بامشكالتعديدهايمواجهشوند؛ش�هروندانيكهعمدتاًدربخشهاي
كشاورزيودامداريمشغولهستنديابهعنوانعشايرنقشمهميدرزمينه
توليدمحصوالتلبنيوپروتئينيبرعهدهدارنداماحاالدرگيرگرفتاريهايي
ش�دهاندكهتأثيرزياديبركاهشتوليداتآنهاداش�تهوباتوجهبهبحث
اقتصادمقاومتيوتكيهبرتوليداتداخليكهازتأكيداتهميشگيمقام

معظمرهبريبودهاستبايدبرايرفعآنهااقداماتويژهايانجامبگيرد.اين
مهمموجبشدهتادرسالهاياخيرقرارگاهمحروميتزداييسپاهبرايرفع
مشكالتدرمناطقمحروموكمبرخورداربرنامههايويژهايرادردستوركار
قراردهدكهبهگفتهدبيرقرارگاهمحروميتزداييسپاهپاسدارانانقالب
اسالميايرانفقطدرچندماهاخير1۰هزارپروژهعمرانيو۸۳هزارپروژه
غيرعمرانيتوسطاينقرارگاهدرمناطقمحرومكشوراجراييشدهاست.
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