
   گلستان: شهردار گنبدكاووس گفت: در راستاي حفظ محيط زيست 
نخستين پارك هنري طبيعي با مشاركت بخش خصوصي در شهرستان 
گنبدكاووس احداث مي شود.  منصور طعنه گنبدي در مراسم كلنگ زني 
نخس��تين پارك طبيعي هنري كشور اظهار داش��ت: اين پارك هنري 
طبيعي داراي مجموعه فرهنگي، فضاي س��بز، مبلمان پارك، مس��ير 
پياده روي و ديگر تجهيزات مورد نياز اس��ت.  وي ادامه داد مس��احت 
اين پارك 16 هزار مترمربع و مجموعه فرهنگي اين پارك در بنايي به 
مساحت يكهزار و 750 مترمربع احداث مي شود. زمين اين پارك توسط 
شهرداري و س��اخت آن با اعتبار 5 ميليارد تومان توسط سرمايه گذار 

خصوصي تا دو سال آينده انجام مي شود. 
   لرستان: مديرعامل شركت گاز لرستان گفت: در راستاي صرفه جويي 
و استاندارد سازي تأسيسات گازي اس��تان، شهر دورود به عنوان نمونه 
انتخاب و تجهيزات مورد نظر در ايس��تگاه تقليل فشار اين شهر نصب 
گرديد.   لطفعليان افزود: اختالف حجم سنجش پس از اصالح سيستم 
اندازه گيري رقمي حدود 20 ميليون متر مكعب استاندارد طي مدت يك 
سال در شهرستان دورود بود كه عدد بسيار قابل توجهي مي باشد. وي 
با بيان اينكه دقت در اندازه گيري گاز و كاهش هدررفت گاز مسئله اي 
مهم براي شركت گاز اس��تان لرستان است بيان داش��ت: اين شركت 
اقدام به افزايش دقت سيستم اندازه گيري توسط كنتورهاي توربيني و 

تصحيح كننده هاي الكترونيكي كرده است. 
   زنجان: سرپرس��ت اداره دارالقرآن تبليغات اسالمي استان زنجان 
گفت: طرح »نور باران« با هدف مش��اركت در چاپ راي��گان 1۴ هزار 
جلد قرآن كريم براي توزيع در مناطق محروم و سيل زده اجرا مي شود.  
حجت االسالم عليرضا بهبودي به برگزاري جشنواره قرآني »در محضر 
قرآن« اشاره كرد و افزود: اين جشنواره طي ماه مبارك رمضان توسط 
اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي استان برگزار مي شود.  وي 
اظهار كرد: ثبت نام در جش��نواره قرآني »در محضر قرآن« از 16 تا 26 
ارديبهشت ماه است و اين جش��نواره در رشته هاي اذان، قرائت ترتيل، 
دعاخواني تعقيبات نماز، دعاي فرج و دعاي س��المتي امام زمان)عج( 

برگزار خواهد شد. 
   فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس از انجام 11۴ قرارداد مرمتي 
و مطالعاتي آثار تاريخي استان در سال گذشته خبر داد.  مصيب اميري با 
بيان ضرورت حفظ و احياي آثار تاريخي گفت: استان پهناور فارس داراي 
2 هزار و 985 اثر ثبت ش��ده ملي و 12 اثر ثبت جهاني است كه مسلماً 
مرمت و حفاظت از اين آثار مستلزم همكاري انجمن ها و سازمان هاي 
مردم نهاد فعال در حوزه ميراث فرهنگي اس��ت.  وي افزود: با توجه به 
اعتبارات تخصيص داده شده در سال گذشته، تعداد 76 قرارداد مرمتي 
با اعتبار ۴5 ميليارد ريال و 38 پروژه مطالعات فني- پژوهشي با اعتبار10 
ميليارد ريال در استان فارس اجرا شده است كه از شاخص ترين بناهاي 
مرمت شده، مسجد جامع عتيق، ارگ كريم خاني، عمارت ديوان خانه، 
عمارت هفت تنان، قلعه ايزدخواس��ت، باغ جهاني ارم، باغ عفيف آباد و 

آرامگاه آبش خاتون مي باشد. 
    البرز: رئيس اتحاديه پوش��اك و دبير اتاق اصناف البرز با اش��اره به 
راه اندازي شهرك توليدي كيف، كفش و پوشاك در استان گفت: فعاالن 
اين صنوف از حضور سرمايه گذاران استقبال مي كنند.  ميراسماعيل صديق 
درخصوص آخرين اقدامات براي تقويت توليدات صنعتي و كارگاهي كشور 
در عرصه پوشاك، افزود: الزام اس��تفاده از شناسه كاال براي نصب بر روي 
توليدات داخلي و اجباري شدن ثبت سفارش خارجي ازجمله اقداماتي 
است كه به خوبي محقق نش��د به همين منظور طرح مبارزه با برندهاي 

غيرمجاز خارجي كه نماينده رسمي در كشور ندارند، آغاز شد.

بي ش��ك چابه��ار به صرفه ترين بندر اي��ران در 
جنوب شرق ايران اس��ت كه در دهانه ورودي با 
بريدگي هاي طبيعي به آب ه��اي اقيانوس هند 
واقع  شده است. اقيانوسي بودن بندر چابهار آن 
را به عنوان بندري مطمئن و به صرفه و صدالبته 
خارج از بحران در كانون توجهات قرار داده و در 
طرح توسعه سواحل مكران نيز اين بندر مركز و 

قلب اين سواحل است. 
از بندر چابهار به عنوان س��وپاپ اطمينان بنادر 
ايران ياد مي شود. بنا به نظر كارشناسان جهاني، 
چابهار به  ش��رط توس��عه زيرس��اخت بهترين، 
به صرفه ترين و مطمئن ترين كريدور براي اتصال 
دو بازار نوظهور و جذاب 3 ميليارد نفري اس��ت، 
بازار كشورهاي حوزه اقيانوس هند با 2 ميليارد 
نفر جمعيت و بازارهاي آس��ياي ميانه، قفقاز تا 

شرق اروپا با 800 ميليون  نفر جمعيت. 
به خاطر همين ويژگي هاي منحصربه فرد صنايع 
استراتژيك مختلفي در راستاي توجه ها به توسعه 
س��واحل مكران در اين بندر مس��تقر شدند كه 
عمده ترين آنها فوالد و پتروشيمي با قابليت 30 

ميليون تن در سال است. 

   چابهار بندري آزاد از تحريم ها
حاال چابه��ار آنقدر ب��زرگ و معروف ش��ده كه 
كارشناس��ان بين المللي و اقتصاددانان گواهي 
مي دهند اين بندر كوچك آين��ده اقتصاد ايران 
بزرگ است.  در ش��رايطي كه بنادر خليج فارس 
كم ك��م به خاط��ر محدوديت ه��اي اقتصادي- 
سياسي توأمان از دور خارج مي شوند، چشم اميد 
صادرات، واردات و در يك كالم تجارت و ترانزيت 
ايران، در چابهار و سواحل اقيانوسي عمان است. 
خردادماه س��ال 97 بود كه مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد چابهار در حاش��يه رونمايي از اولين 
محوله واردات��ي تجهيزات پتروش��يمي گفت: 
»اين كه چابهار ب��ا عزمي ملي در م��دار توليد و 
اش��تغال قرارگرفته كه در آن شكي نيست؛ نگاه 
به چابهار يك ن��گاه ملي و نه  بلك��ه بين المللي 
اس��ت و چابهار به خاطر موقعيت و ويژگي هاي 
منحصربه فردش تغييردهن��ده و متحول كننده 

اقتصاد ملي خواهد بود.«
عبدالرحيم كردي افزود: »ورود نخستين محموله 
وارداتي تجهي��زات آن  هم از ش��ركت هاي برند 
اروپايي نش��ان داد كه با وج��ود گرفتاري هاي 

بين المللي همچنان با عزمي ملي ما كار خود را 
تا تكميل شدن چابهار انجام مي دهيم و بايد اين 
عزم در سال هاي آينده افزايش يابد چراكه فشارها 
و گرفتاري هاي بين المللي قاعدتاً افزايش خواهد 
ياف��ت.« وي در م��ورد ديركرد ب��ه  بهره برداري 
رسيدن فاز اول مجتمع هم گفت: »درست است 
كه فاز اول قرار بوده آبان 98 به  بهره برداري برسد 
اما به دليل فراهم نبودن زيرس��اخت در چابهار 
و برخي مش��كالت ديگر اين بهره ب��رداري يك 
سال عقب  افتاده است؛ البته كار در پتروشيمي 
شبانه روزي است و هرگز كارها نخوابيده است.«

   ايجاد 50 هزار شغل با توليد ميگو
امروز چابهار و س��واحل مكران فق��ط به صنايع 
فلزي و پتروش��يمي محدود نش��ده اند و توليد 
ماهي در قفس و ميگو نيز گام بزرگي است كه در 
اين منطقه برداشته شده است.  در همين رابطه 
مديركل شيالت سيستان و بلوچستان گفته كه 
پرورش ميگو در سواحل زيباي مكران در منطقه 
بلوچستان توانايي ايجاد حدود 50 هزار شغل به 

طور مستقيم و غيرمستقيم را دارد. 
هداي��ت اهلل ميرمرادزه��ي اف��زود: »ع��الوه بر 

س��ايت هاي پرورش ميگ��و در منطق��ه گواتر و 
روديك در طول س��واحل چابه��ار و كنارك 36 
هزار هكتار با توليد ساالنه 60 هزار تن توليد ميگو 

شناسايي شده و آماده سرمايه گذاري است.«
وي با بيان اينكه هر هكت��ار مزارع پرورش ميگو 
براي حدود دو نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم 
شغل ايجاد مي كند، خاطرنشان كرد: »ميگوي 
برداشت شده در گواتر چابهار به دليل اينكه در 
منطقه اي ساحلي با درجه حرارت مناسب، پاكيزه 
و به دور از آلودگي هاي صنعتي و شهري پرورش 
داده مي ش��ود، از كيفيت بااليي برخوردار است. 
ميگوي اين منطقه طرف��داران خاصي دارد كه 
بيش از 60 تا 70 درصد آن به كشورهاي مختلف 

خليج فارس صادر مي شود.«
اين منطقه با اشاره به اينكه چابهار به دليل نزديكي 
به خط اس��توا نس��بتاً گرم و مرطوب و به خاطر 
بادهاي موسمي مونسون متعادل است، خاطرنشان 
كرد: »درجه حرارت س��واحل اين شهرستان در 
هشت ماه از سال مناسب براي پرورش ميگو است 
و اين امر سبب شده تا كارشناسان، اين منطقه را به 
بهشت آبزي پروري تشبيه كنند. به همين خاطر 
هم اينك سايت پرورش ميگو در منطقه ساحلي 
گواتر براي ۴00 نفر به طور مس��تقيم و 800 نفر 
غيرمستقيم شغل ايجاد كرده است و نقش مهمي 

در ايجاد اشتغال دارد.«
وي با بيان اينكه از هر هكتار به طور متوس��ط 2 
هزار و 800 كيلوگرم ميگو برداش��ت مي شود، 
تأكيد كرد: »س��ايت پرورش ميگ��وي گواتر در 
حال حاضر با ۴ هزار هكتار مساحت، 660 هكتار 
تأسيس��ات زيربنايي به دو قس��مت ش��مالي و 
جنوبي تقسيم بندي شده اس��ت. براي قسمت 
شمالي 107 مزرعه با تيپ 20 هكتاري طراحي 
شده كه هم اينك 92 مزرعه با سطح مفيد حدود 
هزار و ۴10 هكتار به بهره برداري رسيده است. 
همچنين شش مزرعه 200 هكتاري در قسمت 
جنوبي طراحي ش��ده كه هم اينك س��ه مزرعه 
كامل و يك مزرعه تا 50 درصد با س��طح مفيد 

۴30 هكتار به بهره برداري رسيده است.«
در كنار اين سرمايه گذاري ها شنيدن حرف هاي 
مديرعامل منطقه آزاد چابهار نيز شنيدني است 
وقتي كه دي��روز اعالم كرد: »زيرس��اخت هاي 
شهرك پتروشيمي نگين مكران با حدود 300 تا 
۴00 ميليارد تومان سرمايه گذاري كامل شده و 

در حال استقرار واحد هاي توليدي ا ست.«
كردي ادامه داد: »از ميان 18 واحدي كه قرار است 
در فاز اول مستقر شوند، سه واحِد بدرشرق، سينا 
و پتروفرهنگ از بقيه جلوترند و بدرشرق و سينا 
تجهيزات خارجي شان را خريداري و وارد سايت 
كرده و در حال نصب آنها هستند و پتروفرهنگ 
هم برنامه ريزي اس��تقرار واحد را شروع كرده و 
پيشرفت خوبي داشته اس��ت. بدرشرق با فاصله 

بيشتري از دوتاي ديگر جلوتر است.«

سال گذشته بود كه اعالم شد هاب سوم پتروشيمي ايران در چابهار با ورود 
اولين محموله اروپايي تأسيس�ات خود وارد مرحله جديدي شد و طبق 
زمان بندي اعالم شده، قرار است آبان ۹۹ به مرحله توليد تجاري برسد. حاال 
چابهار به خاطر موقعيت جغرافيايي و پتانسيل هايش مي رود كه به قطب 
اقتصاد و تجارت ايران تبديل شود؛ منطقه اي در خارج از خليج فارس كه به 

خاطر دسترسي آسان آن به آب ها، مسيرها و بازارهاي اصلي و بين المللي، 
نه تنها آن را در س�طح جهاني مطرح كرده اس�ت بلكه حاال و در اقدامي 
مهم تر اسناد باالدستي كشور مشخص كرده كه چابهار بايد مأمور نگهداري 
بخش مهمي از صنايع استراتژيك بوده و آنها را در دل خود جاي بدهد كه 
باارزش ترين آنها فوالد و پتروشيمي است با ظرفيت 40 ميليون تن در سال. 

 چهار دهه پيش 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
بود كه طرح ايجاد 
قطار سريع السير 
تهران- اصفهان مطرح شد و به تصويب رسيد. آن 
زمان قرار شد اين مهم با كمك متخصصان ژاپني 
در كوتاه ترين زمان انجام شود و به بهره برداري 
برسد، اما با تغيير رژيم اين طرح بزرگ كه قرار بود 
براي نخستين بار در كشور اجرايي شود تا سال 
83 به فراموشي سپرده شد، تا اينكه باالخره براي 
سومين بار در سال 93 كلنگ زني و قرار شد توسط 
ايتاليايي ها س�اخته ش�ود، با اي�ن وجود برخي 
مش�كالت ادامه روند آن را دچ�ار تأخيركرد، تا 
اينكه با رفع موانع وزير سابق راه از افتتاح آن تا 
اوايل س�ال 99 خبر داد.  در حالي فقط ۱۲ ماه از 
وعده وزير س�ابق راه و شهرسازي براي تكميل 
پروژه قطار سريع الس�ير تهران-اصفهان زمان 
باقي مانده اس�ت، حاال وزير فعلي راه از تفويض 
مديريت�ي اج�راي اي�ن ط�رح خب�ر مي دهد. 

    
قرار گرفتن اصفهان در مسير شهرهاي استان هاي 
بزرگي همچون تهران، قم و شيراز موجب شده تا 
اين مسير يكي از پرترددترين جاده هاي كشور به 
شمار رود؛ موضوعي كه به شدت مي طلبد تا با ايجاد 
راه آهن خصوصاً خطوط سريع السير مشكل تردد 
مسافران حل ش��ود.  چهار دهه پيش بود كه ايده 
راه اندازي قطار سريع السير اصفهان-تهران شكل 
گرفت و توسط يك ش��ركت ژاپني دنبال شد، اما 
بعد از مدتي اين طرح مسكوت ماند.  در سال 82 
بار ديگر مسئوالن به اين فكر افتادند تا اين پروژه را 
زنده كنند و كار احداث آن را از سرگرفتند. از سال 

86 مسير حركت قطار تعيين و كارهاي مربوطه 
توسط مسئوالن استاني و دولتي پيگيري شد.  اين 
پروژه در دولت دهم آغاز شد و قرار شد در سال 89 
به بهره برداري برسد، اما با گذشت پنج سال و روي 
كار آمدن دولت يازدهم پروژه مورد بازنگري قرار 
گرفت و در اسفند 93 توسط رئيس جمهور يك بار 
ديگر كلنگ زني شد.  بر اساس برآوردها اين پروژه 
به طول ۴10 كيلومتر س��اخته مي شود كه طول 
مسير حدفاصل تهران تا قم 16۴ كيلومتر و قم تا 
اصفهان2۴۴ كيلومتر خواهد بود.  بر همين اساس 
مقرر شد با راه اندازي اين خط آهن با سرعت 300 
كيلومتر بر ساعت، زمان سفر بين تهران تا اصفهان 

به دو ساعت كاهش يابد. 

   تفويض اختيارات 
شهريورماه سال 95 بود كه عباس آخوندي وزير 
سابق راه و شهرسازي در جلسه عمليات اجرايي 
قطار سريع السير تهران-اصفهان اين طرح اعالم 
كرد: »زمان اجراي اين طرح ۴۴ ماه اس��ت كه با 
تغييرات و جابه جايي هاي انجام ش��ده در طول 
مسير يك ايستگاه در شهر اصفهان، يك ايستگاه 
در تهران و ايس��تگاه ديگر در كنار حرم حضرت 

معصومه)س( در قم احداث مي شود.«
طبق اظه��ارات وزير راه در حالي ك��ه قرار بود تا 
اوايل سال 99 قطار سريع السير تهران-اصفهان 
ساخته و افتتاح شود، اما برخي تغييرات موجب 
ش��ده تا ادامه آن دوباره در هال��ه اي از ابهام قرار 

بگيرد.  روز گذش��ته بود كه وزير راه و شهرسازي 
در اين خصوص گفت: »با توجه به فراهم ش��دن 
تضامين مالي از سوي طرف خارجي طرح ريلي 
راه آهن سريع الس��ير تهران- قم- اصفهان و قم- 
اراك، با حفظ مسئوليت قانوني راه آهن، اختيارات 
از ش��ركت راه آهن به شركت س��اخت و توسعه 

زيربناهاي حمل ونقل تفويض شد.«
محمد اسالمي با اشاره به مصوبه ابالغي از سوي 
مع��اون اول رئيس جمه��ور درخص��وص مجري 
احداث راه آهن سريع السير تهران- قم- اصفهان و 
قم- اراك، افزود: »در اين مصوبه اختيارات توسط 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران به شركت 
ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل ونقل تفويض 
شد تا عمليات مديريت و راهبري از سوي شركت 
ساخت و توسعه با حفظ مسئوليت قانوني شركت 

راه آهن انجام شود.« 
  قطار سريع السير اولويت دولت 

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود كه وزير راه پروژه 
قطار سريع الس��ير تهران- قم- اصفهان را يكي از 
مهم ترين اولويت هاي دولت دانس��ت كه بايد در 
اسرع وقت انجام گيرد.  محمد اسالمي با بيان اينكه 
قطار پرسرعت تهران- قم- اصفهان در سه سال و 
نيم آينده به بهره برداري كامل مي رس��د، گفت: 
براي اين پ��روژه بزرگ ملي س��رمايه گذاري 5/2 
ميليارد يورويي پيش بيني شده است.  با اين حال 
از آنجايي كه بخشي از اين قطار از طريق فاينانس 
خارجي تأمين مي ش��ود نوس��انات اخير نرخ ارز 
راه اندازي به موقع آن را با مشكل همراه كرده است؛ 
موضوعي كه مي طلبد تا در اين زمينه تمهيداتي 

انديشيده شود. 

بالتكليفي قطار سريع السير تهران– اصفهان بين رفتن و ماندن
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چابهار كوچك، آينده اقتصاد ايران بزرگ
بعد از سرمايه گذاري در توليد ميگو با چشم انداز ايجاد 50 هزار شغل، حاال چابهار به قطب فوالد و پتروشيمي كشور تبديل مي شود

88498441سرویس  شهرستان

ساماندهي ناوگان حمل و نقل جاده اي اردبيل    
در حال حاض�ر در طرح س�اماندهي     اردبيل
ناوگان حمل و نقل جاده اي در اردبيل 
۱۲ ه�زار و ۲00 رانن�ده در اين ن�اوگان خدم�ات ارائ�ه مي كنند. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان اردبي��ل با اعالم اين 
مطلب گفت: با توجه به آغاز برداش��ت محصوالت كشاورزي، حمل و 
نقل محصوالت توسط شركت هاي حمل و نقل استان برنامه ريزي براي 
توسعه سرويس هاي حمل و نقل در دستور كار قرار گرفته و تالش ها در 
اين زمينه به قوت خود باقي است.  علي رحمتي تصريح كرد: امسال نيز 
مطابق پيش بيني هاي انجام شده حمل ۴00 هزار تن گندم با 17 هزار 
سرويس برنامه ريزي شده و در كنار حمل گندم، حمل ساير محصوالت 
كشاورزي از جمله سويا، سير، هندوانه، س��يب زميني، كنجاله و غيره 
نيز توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي برنامه ريزي شده است.  مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان اردبيل با اش��اره به اينكه طرح 
ساماندهي ناوگان حمل و نقل جاده اي در اردبيل اجرا مي شود، بيان كرد: 
تعداد ناوگان حمل و نقل جاده اي استان 7 هزار و 600 دستگاه است كه 

12 هزار و 200 راننده نيز در اين ناوگان خدمات ارائه مي كنند.

سجاد مرسلي
   گزارش يك

 اولين جرقه 40 هكتار از 
جنگل هاي گچساران را خاكستر كرد

 بارش هاي بهاري علف هاي هرز را
به باروت تبديل كرده است

بهار امس�ال متفاوت از هر سال پرباران تر آغاز ش�د؛ بارش هايي كه 
توانستند ساقه خش�ك درختان را دوباره  تر كنند و شرايط را براي 
رويش گياهان بسياري فراهم سازند. اما چون هنوز اقليم ايران به دوران 
ترسالي برنگشته است، اين گياهان تازه روييده توان مقابله با گرماي 
طاقت فرساي تابستاني را ندارند و خيلي زود خشك مي شوند. همين 
موضوع مي تواند با كوچك ترين جرقه وسيع ترين جنگل هاي كشور را 
به آتش بكشد. بنابراين ضروري است جنگلبانان امسال مجهزتر از هر 
سال براي اطفاي حريق آماده شوند. آتش سوزي هايي كه همين حاال با 
سوختن 40 هكتار از جنگل هاي شهرستان گچساران آغاز شده است. 

    
بارش هاي خوب امسال دوباره خاطره روزهاي خوش ترسالي را در ذهن 
كش��اورزان، محيط بانان و جنگلبانان زنده كرد؛ روزهايي كه تا چشم 
كار مي كرد همه جا سرسبز و كشاورزي از رونق ويژه اي برخوردار بود. 
كارشناسان محيط زيست در اين باره معتقدند كه هر چندسال يكبار 
شرايط زيست محيطي ايران وارد خشكسالي و سپس ترسالي مي شود 
و اين تغييرات اقليمي همواره طي دهه هاي گذشته تكرار شده است. 
بنابراين آمادگي براي هر دو دوره به اعتقادكارشناسان از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. آمادگي اي كه مي تواند يك بار با مديريت منابع آبي باشد 
و يك بار ديگر با حفاظت از عرصه هاي طبيعي صورت بگيرد. حاال هم به 
نظر مي رسد دوباره ايران به سمت ترسالي پيش برود؛ با اينكه تعداد قابل 
توجهي از كارشناسان معتقدند هنوز نمي توان درباره اين موضوع كه 
دوباره به سمت ترسالي رفته ايم نظر داد اما معتقدند بارش هاي بهاري 
امسال خطرات بسياري را براي مناطق جنگلي به دنبال دارد. يكي از 
اين خطرات تشديد آتش سوزي هاي گاه و بيگاه در اين عرصه هاست؛ 
چراكه با رويش مجدد گياهان كوچك و كم توان كه در مقابل گرماي 
تابستاني تاب نمي آورند احتمال آتش سوزي هم زياد مي شود. اتفاقي 
كه اكنون با سوختن چندين هكتار از جنگل هاي شهرستان گچساران 

در استان كهگيلويه و بويراحمد آغاز شده است. 
   آتش سوزي ارتفاعات گچساران ادامه دارد

۴0 هكتار از جنگل هاي گچساران طعمه حريق شده است؛ حريقي كه 
معلوم نيست تا چه زماني ادامه يابد. چراكه رئيس اداره منايع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان گچساران با اشاره به اينكه آتش سوزي در كوه هاي 
كاركنان در ساعت 16 دو روز گذشته در شهرستان گچساران آغاز شده 
است، مي گويد: »اين آتش سوزي پس از يك ساعت مهار شد كه مجدداً 
اين آتش در جاي ديگري از كوه هاي كاركنان و ارتفاعات آغاز شد و پس 
از تالش بسيار در ساعت 21:30 سه شنبه شب مهار شد.« فرجام جليلي 
با اشاره به اينكه براي مهار اين آتش س��وزي بالغ بر 15 نفر از نيروهاي 
محلي، منابع طبيعي، انجمن كوهنوردي و محيط زيست شركت كردند، 
 اضافه مي كند: »بر اثر اين آتش س��وزي بالغ بر ۴0 هكتار از جنگل ها و 
مراتع ارتفاعات آبگرم و امامزاده اسماعيل گچساران سوخت.«  اين مقام 
مسئول با اشاره به اينكه وزش باد و رويش مجدد علف هاي هرز مزيد بر 
علت شده تا اين حجم از عرصه طبيعي طعمه حريق شود، ادامه مي دهد: 
»وزش باد شديد اين آتش را به سمت ارتفاعات كشانده و آن را گسترش 
داده بود.« بنابراين مي توان از اين آتش سوزي كه در حال حاضر به صورت 
موقت مهار شده اس��ت درس گرفت كه دوباره هر زماني و هر جايي از 

مناطق جنگلي مي تواند شعله ور شوند. 
   مسئوالن تجهيزات اطفاي حريق را آماده كنند

آتش سوزي امس��ال با توجه به رويش گياهان كوچك داغ تر از سال هاي 
گذشته خواهد بود. بنابراين ضروري است قبل از نابود شدن بخش وسيعي 
از مناطق جنگلي مسئوالن چاره اي براي خاموش كردن حريق در نخستين 
ساعات آن بينديشند؛ كاري كه با افزايش تعداد جنگلبانان و محيط بانان به 
همراه تجهيز آنها به تجهيزات اطفاي حريق امكان پذير است؛ چراكه طي 
سال هاي گذشته آتش سوزي ها اغلب به دليل ناتواني در خاموش كردن آنها 
در ساعات اوليه حادثه گسترش يافته بود؛ شعله هايي كه گاه جنگلبانان، 
 محيط بانان و دوستداران محيط زيست با استفاده از ابتدايي ترين تجهيزات 
همچون بيل و سطل خاك براي فرونشاندن آن اقدام مي كردند و حاال با 
شرايط فعلي نياز است روش هاي قديمي و ناكارآمد كنار رود و جاي آنها را 

تجهيزاتي چون هواپيماهاي اطفاي حريق بگيرد.

 اجرای 400 طرح بنياد بركت
 براي كاهش بيكاري در اردبيل

چند سالي است كه طرح هاي اشتغالزايي اجتماع محور بنياد بركت 
در اس�تان هاي مختلف ايران به ثمر نشس�ته و از مناطق مختلف 
خبر مي رس�د كه با ايجاد اش�تغال در حوزه هاي مختلف مي توان 
به آينده اين نقاط اميدوار بود.  بر همين اس�اس در استان اردبيل 
هم بنياد بركت با ايجاد اش�تغال به خصوص كسب وكارهاي خرد و 
خانگي در مناطق روستايي و محروم توانس�ته محروميت زدايي 
و توانمندس�ازي اقتصادي و اجتماعي را به ارمغان ببرد به طوري 
ك�ه هم اكن�ون 400 ط�رح اش�تغالزايي اجتماع محور در اس�تان 
اردبيل يا در دس�ت اقدام اس�ت يا به بهره برداري رس�يده است. 

    
با انجام پروژه هاي مختلف در رابطه با ايجاد اشتغال در استان اردبيل 
حاال چ��رخ صنايع كوچك و ب��زرگ زيادي به حركت درآمده اس��ت؛ 
صنايعي كه باعث شده نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسالمي، 
عملكرد بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( را در حوزه 
اشتغالزايي در مناطق محروم مناسب و قابل دفاع ارزيابي و با اشاره به 
اقدامات اين بنياد عنوان كند: »بنياد تا به ام��روز اقدامات خوبي را در 
حوزه هاي اشتغالزايي، ساخت مدرسه و فعاليت هاي عمراني و زيربنايي 
در مناطق و روستاهاي محروم اس��تان و به خصوص شهرهاي اردبيل، 
نمين، نير و سرعين به پايان رس��انده يا در دست اقدام دارد.« صديف 
بدري با اشاره به اجراي طرح هاي اشتغالزايي اجتماع محور در اردبيل 
ادامه مي دهد: »بنياد بركت با ايجاد اشتغال به خصوص كسب وكارهاي 
خرد و خانگي در مناطق روستايي و محروم مي تواند به محروميت زدايي 
و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي اس��تان اردبيل ياري رساند.« به 
گفته نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و س��رعين در مجلس ش��وراي 
اسالمي، بنياد بركت تا به امروز ۴00 طرح اشتغالزايي اجتماع محور را 

در استان اردبيل به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 
    اردبيل و ۱5 درصد بيكار تحصيلكرده

بدري به ديدارش با مهندس جعفري، مديرعامل بنياد بركت نيز اشاره 
كرده و خاطرنشان مي كند: »در اين ديدار اقدامات بنياد مورد بررسي 
قرار گرفت و مقرر شد به همراه استاندار اردبيل در ديداري با دكتر مخبر 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، گزارشي از ظرفيت هاي 

استان و فرصت هاي بالقوه به ويژه در حوزه اشتغالزايي را ارائه دهيم.«
وي يادآور مي شود كه بنياد بركت عالوه بر ايجاد شغل هاي اجتماع محور 
خرد و خانگي و ساخت مدارس در روس��تاها و مناطق محروم استان 
اردبيل، در قالب مدل توانمندسازي اقتصادي و اشتغالزايي بنگاه محور 
در يك شركت سازنده سرم به عنوان يكي از بزرگ ترين مجموعه ها ي 

صنعتي در استان اردبيل مشاركت و سرمايه گذاري كرده است. 
نماينده مردم اردبيل، نير و سرعين در مجلس شوراي اسالمي اظهار 
اميدواري مي كند اقدامات اين چنيني بنياد بركت در سال جاري هم در 
استان اردبيل ادامه داشته باشد.  سخنگوي كميسيون عمران مجلس 
با اشاره به نرخ باالي بيكاري در استان اردبيل مي گويد: »نرخ بيكاري در 
ميان جوانان تحصيل كرده استان بيشتر از 15 درصد است. بنياد بركت 
با ورود به حوزه ايجاد فرصت هاي ش��غلي به ويژه از نوع خرد و خانگي 
مي تواند به رفع معضل بيكاري در منطقه كمك كند. برخي از مناطق 
استان مانند شهر نمير و روس��تاهاي آن در حوزه صنايع دستي داراي 

استعدادها و توانايي هاي بالقوه اي است.«
وي از گردش��گري، كشاورزي، دامپروري س��بك و سنگين، صنعت و 
معدن و محصوالت گلخانه اي به عنوان ديگر رسته هايي نام مي برد كه 

امكان ايجاد اشتغال در آنها وجود دارد. 
بدري از آماده س��ازي طرح هاي مرتبط با اش��تغالزايي در استانداري 
اردبيل خبر داده و تأكيد مي كند: »اين طرح ها كه با توجه به شرايط و 
قابليت هاي هر منطقه تهيه شده است در ديدار با رئيس ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام)ره( پيشنهاد و ارائه خواهد شد.«

 برگزاري كنگره سرداران و 2هزار
 شهيد  بوشهر

فرمانده س�پاه امام صادق)ع( استان     بوشهر
بوش�هر از تش�كيل ۲0 كميت�ه براي 
برگزاري دومين كنگره س�رداران و ش�هداي اس�تان خب�ر داد. 
سردار علي رزمجو با اشاره به تشكيل 20 كميته براي برگزاري دومين 
كنگره سرداران و شهداي استان اظهار داشت: استان بوشهر داراي جايگاه 
خاصي در تاريخ مقاومت كشور است و شهداي فراواني را در اين زمينه 
تقديم كرده است.  وي افزود: اين كنگره در نيمه دوم امسال براي دومين 
بار و پس از 1۴ سال برگزار خواهد ش��د كه تالش مي شود برنامه هاي 
متنوع و باشكوهي در اين راستا برگزار شود. فرمانده سپاه امام صادق)ع( 
استان بوش��هر بيان كرد: بايد از همه توانمندي و ظرفيت دستگاه هاي 
اجرايي در برگزاري اين كنگره با ش��كوه هرچه تمام تر اس��تفاده شود.  
فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوش��هر با بيان اينكه استان بوشهر 
در عرصه مبارزه و مقاومت داراي جايگاه ويژه اي است خاطرنشان كرد: 
استان بوشهر يك استان خاص در مبارزه با متجاوزان و دشمنان است 
چراكه با قدرت هاي بزرگ همچون امريكا و انگليس به صورت مستقيم 
وارد نبرد شده و اين در حالي است كه رزمندگان استان بوشهر در جنگ 
تحميلي هشت ساله نقش مهم و مؤثري داشتند.  رزمجو حماسه آفريني 
رزمندگان استان بوشهر در مبارزه با متجاوزان در عرصه دريا و خشكي را 
مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: اين استان قدمت بيش از پنج قرن 
مبارزه با استعمار و استكبار را در كارنامه خود دارد كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي، مردم استان بوشهر را شجاع، حماسه آفرين و انقالبي نام بردند.  

سيداحمد هاشمي اشكاميترا شهبازي

برپايي شانزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت  در اصفهان  
مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان از برپايي شانزدهمين     اصفهان
نمايش�گاه قرآن و عترت به مدت ي�ك هفته در اين اس�تان خبر داد. 
علي يارمحمديان گفت: نشس��ت هاي تخصصي قرآني و فرهنگي با موضوع��ات مختلف، برگزاري 
كالس هاي آموزشي، نشست هاي تخصصي با موضوع خانواده و تعليم و تربيت فرزندان و ُجنگ هاي 
شاد كودكانه در اين نمايشگاه برگزار مي شود.  وي با اشاره به اينكه تالش هاي بسياري براي هرچه 
باشكوه تر برگزار شدن ش��انزدهمين نمايش��گاه قرآن و عترت صورت گرفته است، افزود: بر اساس 
برنامه ريزي هاي انجام شده طي ماه هاي گذشته، اين نمايشگاه از 28 ارديبهشت ماه آغاز مي شود و به 

مدت هفت روز در محل برپايي نمايشگاه هاي استان واقع در پل شهرستان ادامه خواهد داشت.

خطوط ريلي سيل زده مازندران مرمت شد  
مديركل راه آهن شمال از تثبيت و مرمت خطوط ريلي آسيب ديده     مازندران
ناش�ي از س�يالب در ح�وزه ريل�ي مازندران كش�ور خب�رداد. 
يوسف گران پاشا با اشاره به آسيب ناشي از سيالب به حوزه ريلي در مازندران اظهار داشت: خطوطي كه براثر 
سيل جابه جا شده بودند نسبت به بازگرداندن آن به جايگاه اوليه و تثبيت آن اقدام شده است.  وي با اظهار 
اينكه در حال حاضر تردد قطار با ايمني كامل در مسير ريلي شمال در حال انجام است ادامه داد: همزمان با 
وقوع سيالب نسبت به تغيير واريان برخي نقاط خطوط ريلي اقدام شده بود و اكنون به مكان اوليه جابه جا 
شدند.  مديركل راه آهن شمال گفت: از شنبه آينده مي توان نسبت به تغيير و جابه جايي واريان خط زيرآب 

اقدام كرد اما براي مرمت اساسي آن بايد ديواره سازي حريم رودخانه صورت گيرد.


