
   مركزي: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي از افتتاح 
۱۲۸ پروژه شركت توزيع برق استان طي همين شهريورماه خبر داد. محمد  
اله داد اضافه كرد: همچنين شركت توزيع برق استان مركزي براي 5 هزار و 
5۰۰ حلقه چاه آب در استان با اعتباري نزديك به ۱۰ ميليارد تومان كنتور 

هوشمند نصب كرده است. 
  چهارمحال وبختياري: مديركل دامپزشكي چهارمحال و بختياري 
از آزمايش، بررس��ي و درمان ۱۶۷ مورد ماهي قزل آال از سراس��ر كشور در 
سال جاري در تنها آزمايشگاه مرجع ماهي سردابي استان خبر داد و گفت: 
اين استان با توليد ساالنه بيش از ۲۴ هزار تن ماهي قزل آال رتبه نخست توليد 
ماهي سردابي كشور را دارد. حسينعلي سلطاني افزود: محصول ماهي سردابي 
توليدي اين استان با توجه به آب و هواي مستعد و كنترل دقيق بيماري مزارع 

پرورش ماهي از سوي شبكه هاي دامپزشكي، مشتري خارجي دارد. 
  يزد: رئيس يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري يزد با 
اشاره به وقوع حريق هاي متعددي كه اين روزها از مراتع روستاهاي مختلف 
استان گزارش مي  شود، معتقد است كه در صورت تجهيز جوامع محلي به 
امكانات اطفاي حريق مي توان تا حد زيادي از گسترش حريق و خسارات 
ناشي از آن پيشگيري كرد. مهدي مختومي افزود: تاكنون تجهيزات اطفاي 
حريق به روستاهاي هدف آتش سوزي به ويژه در روستاهاي شهرستان تفت 

و مهريز اختصاص نيافته است. 
  آذربايجان غرب�ي: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي از 
كشت پسته در ۲۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي حوضه آبريز درياچه اروميه 
طي چهار سال گذشته خبر داد. رسول جليلي با اشاره به اينكه پسته محصولي 
مقاوم به شوري آب هاي زير زميني است، افزود: توزيع نهال يارانه دار، اجراي 
دو كارگاه فني و تخصصي توسط اساتيد برجسته كشور، ارائه راهنمايي هاي 
فني در خصوص كاشت،  داشت و برداشت به باغداران و كاشت ۲۰ هكتار از 
محل طرح جايگزيني و اصالح باغات به صورت كاماًل رايگان در منطقه قره 
باغ اروميه از جمله حمايت ها و برنامه هاي سازمان براي توسعه كشت اين 

محصول و جايگزيني آن به جاي محصوالت پرآب بر است.

شرايط خوب و مناسب استان گلستان در زمينه 
صادرات محص��والت كش��اورزي و ش��يالت به 
كش��ورهايي همچون، تركمنس��تان و قزاقستان 
سبب شده تا در زمينه صادرات كاال از اين منطقه 
به اين دو كش��ور برنامه ريزي ه��اي خوبي انجام 
بگيرد.  رون��ق تجاري كه در س��ال هاي اخير بين 
ايران و اين دو كشور اتفاق افتاده است در كنار مسير 
كشتيراني و خط راه آهن جديد التأسيس قزاقستان، 
تركمنستان و ايران كه از طريق منطقه اينچه برون 
وارد كشور مي شود از جمله داليلي است كه موجب 
شده تا بتوان از لحاظ اقتصادي بر روي اين منطقه 

سرمايه گذاري كالن كرد. 
  اينچه برون مرزي براي تعامالت اقتصادي 
نياز كشورهايي همچون تركمنستان و قزاقستان 
به محصوالت كشاورزي، شيالت و طيوركه استان 
گلستان به عنوان مهم ترين تأمين كننده آن به شمار 
مي رود در كنار غني بودن اين دو كشور از نظر صنايع 

باال دست و پايين دست متالوژي با استفاده از منابع 
كاني  غني فلزي موجب شده تا همواره اين مناطق 
به عنوان مهم ترين شركاي تجاري به حساب آيند.  
اين مزايا و تجارت هاي بين اين دو كشور با ايران از 
جمله داليلي بود كه سبب شد تا در دولت يازدهم، 
خط ريلي شرق درياي خزر بين سه كشور جمهوري 
اسالمي ايران، تركمنستان و قزاقستان افتتاح شده 
و تأثير مثبتي در رونق اقتصادي و صادرات و واردات 
بين اين سه كشور انجام پذيرد.  از آنجايي كه استان 
گلس��تان در زمينه برخي از توليدات كشاورزي و 
غذايي حرف هاي بس��ياري براي گفت��ن دارد، لذا 
مي توان با سرمايه گذاري در اين موارد عالوه بر ايجاد 
درآمد و اشتغال، رونق اقتصادي را نيز براي مردم 
اين استان فراهم كرد.  موضوعي كه به گفته هادي 
حق شناس استاندار گلس��تان در صورت تصويب 
نهايي مي تواند تأثير خوبي در كاهش نرخ بيكاري 

گلستاني ها داشته باشد. 

  تأخير در روند اجرايي يك تصميم 
اواخر س��ال 9۲ بود كه مديران اس��تاني گلستان 
با توجه به رونق اقتص��ادي منطقه اينچه برون كه 
به دليل ه��م مرز بودن اين منطقه با كش��ورهاي 
تركمنستان و قزاقستان سبب شده بود طرحي را 
به تصويب رساندند كه به موجب آن اينچه برون به 

يكي از مناطق آزاد تبديل مي شد. 
به گفته تصويب كنندگان استاني طرح، منطقه آزاد 
تجاري و صنعتي در شرق استان )اينچه برون( قرار 
شد تا جايگزين طرح ناكام منطقه ويژه اقتصادي 
يعني شهرك يك هزار هكتاري اترك دولت نهم و 
دهم در منطقه محروم تركمن صحرا بشود از آنجا كه 
اين طرح نياز به تأييد دولت و مجلس داشت لذا براي 
تصويب با جزئيات كامل به دولت تقديم ش��د.  در 
حالي كه اين طرح دوبار در مجلس نهم و دهم مطرح 
شد، اما برخي مخالفت هاي نمايندگان اين دو دوره 
سبب شد تا به تصويب نرسد.  آن زمان نماينده ها 

در خصوص علت تصويب نشدن آن اعالم كردند از 
آنجايي كه اين طرح را مغاير با برنامه پنجم توسعه 
است، لذا نمي توانند آن را به تصويب نهايي برسانند.  
سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان، در نهايت 
آذرماه س��ال 9۳ بود كه ابتدا اكبر تركان، مش��اور 
رئيس جمهور و دبير شوراي هماهنگي منطقه آزاد، 
خبر ايجاد منطقه آزاد تجاري در نقطه صفر مرزي 
)اينچه برون( را رس��انه اي كرد و چند روز بعد نيز 
حسن روحاني رئيس جمهور در سفر استاني خود به 
گلستان، وعده داد با ايجاد منطقه آزاد اينچه برون، 

گلستان شاهراه توسعه كشور مي شود. 
  طرحي اقتصادي، اما مشروط 

در كنارمزايايي اقتص��ادي كه منطقه اينچه برون 
مي تواند براي استان گلستان و كل كشور به ارمغان 
آورد، برخي مزايايي ديگر موجب شده تا كشورهاي 
ديگر از جمله س��رمايه گذاران آنه��ا نيز تقاضاي 
سرمايه گذاري در اين منطقه را داشته باشند كه 
مي توان به مواردي همچون، رغبت سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي براي استقرار صنايع در گلستان 
با توجه به معافيت هاي ماليات��ي در مناطق آزاد، 
اس��تقرار صنايع و رونق توليد و اش��تغالزايي باال، 
توس��عه پايدار اقتصادي و اجتماعي در اس��تان و 
منطقه و كشور، با توجه به اينكه در شرق كشور هيچ 
منطقه آزاد تجاري وجود ندارد، گلستان همزمان در 
چهار پرت هوايي، زميني، دريايي و ريلي مي تواند 
خدمات دهد.  قابليت استفاده از مواد خام كشورهاي 
همس��ايه و صادرات ثانويه و داش��تن ترانزيت و 
ترانشيپ ارزان و امن، مطرح شدن اين منطقه آزاد 
به عنوان دروازه تعأمل با كشورهاي آسياي ميانه و 
cis، حركت به سمت توسعه صنعتي و تجاري با 
وجود سه بندر )گز، تركمن و خواجه نفس( ظرفيت 
هوايي و ريلي، دسترس��ي كامل به س��ه كريدور 
ريلي، هوايي و دريايي، اتصال به بازارهاي جهاني 
از طريق خط آهن ايران – تركمنستان، نزديكي 
به زيرساخت هاي استاني نظير بندر خواجه نفس، 
فرودگاه گرگان، امكان استقرار صنايع سنگين نظير 
شهرك پترو پااليش و متالوژي، پايانه غالت و بندر 

خشك اشاره كرد. 
اين مزايا در حالي است كه با توجه به تبادالت كاال 
با كشور چين بحث انتقال كاال از طريق اينچه برون 
نسبت به مسير دريايي ايمن تر و به صرفه تر از لحاظ 
زماني و قيمت است.  با تمام اين مزايايي كه از آن 
ياد شد با توجه به اينكه بيشتر مناطق آزاد در كشور 
به محلي ب��راي واردت كاال و نه ص��ادرات تبديل 
شده است، لذا مراجع اصلي تصميم گيري از جمله 
ش��وراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلت نظام 
تصويب اين طرح را به اين شرط مي پذيرند كه الاقل 
ميزان واردات با صادرات كاال مناسبت داشته باشد 

موضوعي كه منطقي به نظر مي رسد. 

منطقه اينچه برون در گلس�تان به دلي�ل هم مرزبودن با كش�ورهاي 
تركمنستان و قزاقس�تان و نزديك ترين مسير به چين از جايگاه ويژه 
اقتصادي برخوردار است. موقعيتي كه از چند س�ال قبل با ايجادخط 
كش�تيراني و راه آهن حاال از رونق دوچنداني برخوردار ش�ده اس�ت.  
تمامي اين مزايا موجب ش�د تا پنج س�ال قبل با هدف ايجاد اشتغال و 
درآمدزايي براي مردم استان گلستان منطقه آزاد اينچه  برون به تصويب 

اوليه برسد.  با اين حال از آنجا كه برخي مناطق آزاد تنها به محلي براي 
واردات كاال تبدي�ل ش�ده اند، لذا مراج�ع ذيربط از جمله تش�خيص 
مصلحت نظام تصويب نهايي اينچه برون را مش�روط به اين كردند، كه 
ميان صادرات و واردات تناس�ب منطقي ايجاد ش�ود، موضوعي كه به 
گفته استاندار گلستان در صورت تصويب نهايي مي تواند تأثير خوبي 
در كاهش نرخ بيكاري و درآمد زايي براي گلس�تاني ها داش�ته باشد. 

يكسال است كه 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

شهرستان لنده 
با كمبود شديد 
شن و ماس�ه روبه رو ش�ده اس�ت و طرح هاي 
عمراني آن يكي پس از ديگ�ري به دليل نبود 
مصالح تعطيل مي شوند. دليل اين ماجرا هم اين 
است كه كارخانه هاي شن و ماسه نمي خواهند 
با ظرفيتي كه محيط زيس�ت براي آنها تعيين 
ك�رده فعالي�ت كنن�د و اداره آب منطقه اي و 
كشاورزان هم مانع ادامه كار آنها مي شوند. از 
همين رو ضروري است هرچه سريع تر متوليان 
اس�تاني درص�دد رفع اي�ن مش�كل برآيند. 

    
برخی ازكارخانه هاي شن و ماسه استان كهگيلويه و 
بوير احمد كه در گذشته از رودخانه  هاي استان بيش 
از حد مجاز برداشت مي كردند و محيط زيست را به 
خطر انداخته بودند، با مخالفت سازمان حفاظت از 
محيط زيس��ت براي اضافه برداشت روبه رو شدند. 
در كنار اين اتفاق كش��اورزان و مسئوالن اداره آب 
منطقه اي هم هربار با س��نگ اندازي بر سر مسير 
فعاليت آنها باعث مش��كالتي براي كارخانه داران 
شدند. از همين رو آنها منافع  شان را در خطر ديدند 
و دست از كار كشيدند. اما حاال يكسالي مي شود كه 
كارخانه هاي توليد شن و ماسه به تعطيلي كشيده 
ش��ده اند و پروژه هاي عمراني ه��م در نبود مصالح 
براي ادامه فعاليت دچار ركود شده اند. اين معضل 
در استان تاجايي پيش رفته است كه اكنون حتي 
براي طرح هاي كوچك و زودبازه عمراني هم شن و 
ماسه وجود ندارد و همگي تعطيل شده اند. از همين 
رو مسئوالن اس��تاني ضمن در نظر گرفتن منافع 
كارخانه داران و سازمان حفاظت از محيط زيست، 
كش��اورزان و نقطه نظرات اداره آب منطقه اي بايد 

چاره اي براي رفع اين مشكل بينديشند. 
  10 روز مهلت براي بازگشت به كار

در حال حاضر با توجه به توقف توليد شن و ماسه 
نه تنها طرح هاي زيرس��اختي و عمراني تعطيل 
شده اند بلكه ش��مار بس��ياري از مردم نيز كه در 
صنايع وابسته به توليد ش��ن و ماسه بودند هم يا 
متضرر ش��ده اند يا به طور كلي به جمعيت بيكار 
اضافه شده اند. در اين راستا شهردار لنده مي گويد: 
»چندين ماه است كه تمام مخازن قير ما پر شده 
است و منتظر شن و ماسه براي آسفالت خيابان ها 
و كوچه ها هس��تيم.« مختار مشهدي زاده اضافه 
مي كن��د: » پروژه ه��اي عمراني ما متأس��فانه به 
دليل نبود ماسه با مشكالت زيادي مواجه شدند 
كه انتظار داريم فرمانداري هرچه س��ريع تر اين 
معضل را ب��ر طرف نمايد.« فرماندار شهرس��تان 

لنده ني��ز در اين راس��تا مي گويد: »نبود ش��ن و 
ماسه در شهرس��تان لنده به يك بحران اساسي 
تبديل ش��ده است.« س��يد خدادوست موسوي 
اضافه مي كند: »چهار كارخانه سنگ شكن )شن 
و ماسه( در شهرستان لنده وجود دارد كه حدود 
يك سال است به دليل عدم تمديد پروانه ساخت 
خ��ود تعطيل هس��تند و همين ع��دم همكاري 
كارخانه داران س��بب ش��ده كه همه پروژه هاي 
شهري و عمراني متوقف ش��وند.« نماينده عالي 
دولت در شهرستان لنده با دادن مهلت ۱۰ روزه 
به كارخانه هاي سنگ شكن اين شهرستان، ادامه 
مي دهد: »در صورتي كه در ۱۰ روز آينده مشكل 
را حل نكرده و شن و ماسه مورد نياز مردم را توليد 
نكنند پس از اين مهلت، پرونده هاي س��اخت و 
ساز آنها از طريق مراجع قانوني ابطال مي شود.« 

موس��وي بيان مي كند: »صاحبان كارخانه هاي 
سنگ شكن مجوزهاي خود را تمديد كنند و در 
صورت وجود معارضات مردمي مش��كالت آنها 

پيگيري و حمايت مي شوند.«
  كارخانه داران منتظر فرصت فعاليت

عالوه بر ايرادی كه سازمان حفاظت از محيط زيست 
به توليدكنندگان شن و ماسه گرفته  است، نماينده 
صاحبان كارخانه هاي سنگ شكن شهرستان لنده 
بيان مي كند: »بخشي از دليل تعطيلي كارخانه هاي 
سنگ ش��كن اين شهرس��تان معارضات مردمي 
برنج كاران و اداره آب منطقه اي اس��ت.« لطف اهلل 
مطهري اضافه مي كند: »هنگام اس��تفاده از بستر 
رودخانه مارون ايدنك، برنج كاراني كه در بس��تر 
رودخانه اقدام به كار كشاورزي كردند مانع توليد 
شن و ماسه مي شوند.« وي با بيان اينكه اداره آب 
منطقه اي خود يكي از مهم ترين معضالت ما براي 
توليد شن وماسه اس��ت، ادامه مي دهد: »نزديك 
به شش ماه است كه درخواس��ت مجوز برداشت 
از رودخانه را به اداره آب منطقه اي ارسال كرديم 
اما با سنگ اندازي بر سر راهمان تاكنون هيچ گونه 
جوابي به ما داده نشده است.«  مطهري با اعتراض 
به فرص��ت ۱۰ روزه فرماندار شهرس��تان لنده به 
صاحبان كارخانه هاي سنگ شكن، تأكيد مي كند: 
»فرماندار ابتدا مشكالت درون سازماني خودشان 
را حل كند و با صحبت با آب منطقه اي، معارضات 
كاغذب��ازي كه نزديك به ش��ش ماه م��ارا معطل 
كرده اند را حل و فصل كند.« با اين تفاصيل ضروري 
است متوليان با رفع مشكالت درون سازماني شان 
و برنامه ريزي و نظارت ب��راي فعاليت بخش هاي 
خصوصي بدون آس��يب ديدن محيط زيست و در 
نظر گرفتن منافع كشاورزان دست به تصميم گيري 

و رفع مشكالت اين بخش بزنند. 

کمبود شن و ماسه،مانع تكميل پروژه هاي عمراني»لنده«
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 »اينچه برون« در انتظار تبديل شدن
 به منطقه ويژه اقتصادي شمال شرق كشور

88498441سرویس  شهرستان

راه اندازي مركز كنترل ترافيك در اردبيل       
مركز كنت�رل ترافيك ب�ا تزريق 100     اردبيل
ميلي�ارد ري�ال اعتب�ار در اردبي�ل 
راه اندازي مي شود كه مي تواند نقش اساس�ي در كاهش و كنترل 

ترافيك شهري ايفا  كند. 
مسعود امامي يگانه معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اردبيل با بيان 
اينكه اعتباري نزديك به ۱۰۰ ميليارد ريال براي راه اندازي مركز كنترل 
ترافيك اردبيل تأمين شده است، گفت: اين اتفاق مي تواند نقش اساسي 
در كاهش و كنترل ترافيك شهري ايفا كند.  وي با اشاره به اينكه اجراي 
پروژه هاي ترافيك شهري با تزريق اعتبارات روند مناسبي را طي مي كند، 
افزود: درصدد هستيم با همكاري دس��تگاه هاي مربوطه مشكالت حاد 
ترافيكي را در اردبيل برطرف كرده و در راستاي ساماندهي وانت بارهاي 
ميوه فروش، خط كشي و رنگ آميزي عالئم عبور و مرور در خيابان ها، اصالح 
هندسي و تأمين پاركينگ براي برخي مسيرها برنامه ريزي هاي الزم را در 
اسرع وقت انجام دهيم.  معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اردبيل گفت: 
يكي از مواردي كه سبب افزاش و تشديد تصادفات مي شود عدم روشنايي 
مناسب معابر است كه در اين زمينه با هدف جلوگيري از تصادفات نياز است 
برنامه هاي عملياتي پي ريزي شود تا بتوانيم در اين امر نيز موفق عمل كرده 

و به اهداف خود در اين زمينه به شكل مناسب عمل كنيم.

 پيشنهاد ثبت جزيره خارگ
سال دفاع مقدس       به عنوان جزيره مقاوم 8 
با توجه به نقش جزيره استراتژيك     بوشهر
خارگ در هشت سال دفاع مقدس 
كه اكنون ميزبان كاروان  اردوهاي راهيان نور دريايي است بايد به 
عنوان جزيره مقاوم هشت سال دفاع مقدس معرفي و ثبت شود. 
سردارغالمعلي كفاش مديركل بنياد حفظ آثارو نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان بوشهر گفت: دومين كنگره سرداران و ۲ هزار شهيد استان بوشهر 
دي ماه امسال با تالش و هماهنگي سپاه استان بوشهر برگزار مي شود كه در 
اين زمينه در قالب ۲۰ كميته سازمان ها و ادارات مختلف همكاري مي كنند.  
وي با اشاره به اينكه رزمندگان اين اس��تان در جبهه هاي زميني، هوايي، 
دريايي و پدافندي درهشت سال دفاع مقدس حضوري فعال داشتند، افزود: 
جزيره خارگ در هشت سال جنگ تحميلي بيش از ايام اين دوران بمباران 
هوايي شد ولي مردم در جزيره با اقتدار ماندند و نگذاشتند خللي در صادرات 
نفت و اقتصاد كشور ايجاد شود. به همين خاطر و با توجه به اينكه اكنون هم 
اين جزيره ميزبان كاروان  اردوهاي راهيان نور دريايي است بايد به عنوان 
جزيره مقاوم هشت سال دفاع مقدس معرفي و ثبت شود.  مديركل بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان بوشهر با بيان اينكه استان 
بوشهر در هشت سال دفاع مقدس نقش مهم و تأثيرگذاري داشت عنوان 
كرد: در هشت سال دفاع مقدس استان بوشهر بيش از ۲ هزار شهيد، ۶ هزار 
جانباز و ۴۴۲ آزاده سرافراز تقديم انقالب اسالمي كرده است.  كفاش با بيان 
اينكه پايگاه ششم شكاري بوشهر جايگاه مهمي در هشت سال دفاع مقدس 
داشت، افزود: خلبانان پايگاه هوايي بوشهر پس از حمله صداميان به ايران 
اسالمي، نخستين پاسخ به متجاوزان را دادند كه بايد اين توانمندي و جايگاه 
به جامعه معرفي شود.  وي بيان كرد: نيروگاه اتمي بوشهر از ديگر مكان هايي 
است كه از اوائل جنگ تحميلي تا پايان دفاع مقدس دائم مورد حمله هوايي 

دشمن قرارمي گرفت و شهدايي از نيروگاه تقديم انقالب شد.

 راه اندازي تصفيه خانه پساب شهري 
در شركت پااليش نفت اصفهان        

   اصفهان براي نخستين بار در ايران پروژه ملي 
زيس�ت محيطي تصفيه و استفاده 
صنعتي از فاضالب ش�هري در ش�ركت پااليش نف�ت اصفهان با 
رويكرد كاهش مصرف منابع به خصوص آب شرب با ظرفيت 750 

متر مكعب در ساعت راه اندازي شد. 
معاون مهندسي و توسعه شركت پااليش نفت اصفهان گفت: اين شركت 
در جهت صيانت از منابع ملي و با توجه به بحران آب در استان اصفهان، به 
منظور مصرف بهينه از اين مايه حيات، استفاده از پساب شهري را براي 
توليد آب صنعتي مورد نياز، طراحي و اجرا كرده كه براي نخستين بار در 
ايران بوده و با ظرفيت ۷5۰ متر مكعب در ساعت كار مي كند.   سيدمصطفي 
الهي گفت: براساس برنامه ريزي ها، انتقال و تصفيه پساب شاهين شهر با 
همكاري دو شركت توانمند داخلي در سه مرحله ساخت ايستگاه پمپاژ 
پساب در محل تصفيه خانه، احداث خط انتقال پساب به پااليشگاه و ساخت 
تصفيه خانه در محل اين شركت انجام گرفت. اين پروژه ظرفيت تصفيه 
۷5۰ متر مكعب برساعت پساب شهري را دارد.   وي با بيان اينكه اين پروژه 
ظرف مدت ۲۴ ماه و صرف هزينه اي بالغ بر۱۰۰ ميليارد تومان در محل 
شركت پااليش نفت اصفهان اجرايي شده، تصريح كرد: براساس اعالم واحد 
مهندسي پااليشگاه، مشكل اساسي بر سر راه محقق شدن اهداف اين طرح 
و طرح هاي مشابه در كشور، تغيير مشخصات پساب تحويلي است كه انتظار 
مي رود استاندارد آن توسط اداره كل استاندارد و سازمان محيط زيست ابالغ 

شود و فروشندگان پساب نيز مؤظف به رعايت آن گردند. 

 تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز
 در حريم راه هاي البرز        

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي     البرز
البرز امسال ۲0 مورد ساخت وساز غير 
مجاز در مح�دوده راه هاي اس�تان را با حكم قضاي�ي تخريب كرد. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي البرز با بيان اينكه امسال ۴9 تابلو 
غير مجاز در محدوده راه هاي اس��تان جمع آوري و بناي مرتبط با نصب 
تابلوي غيرمجاز با حكم قضايي تخريب شد، گفت: همچنين در اين مدت 
۲۰ مورد ساخت وساز غير مجاز در محدوده راه هاي استان با حكم قضايي 
تخريب شده است.  مهرداد جهاني افزود: اين تخريب ها در محدوده جاده 
كرج - چالوس، محور نظرآباد، جاده اشتهارد و راه هاي ارتباطي شهرستان 
ساوجبالغ تخريب شدند.  وي با اش��اره به اينكه هرگونه تجاوز به حريم 
راه ها اعم از ساخت و س��از ابنيه يا نصب تابلو بدون اخذ مجوزهاي الزم و 
رعايت ضوابط ايمني خالف قانون است، افزود: ساخت و ساز و نصب تابلو 
در حاش��يه جاده ها داراي ضابطه و قوانين خاصي است كه بر حسب آن 
بايد مكان يابي صحيح انجام شود.  جهاني با قدرداني از همراهي نهادهاي 
قضايي و انتظامي استان براي برخورد مجدانه با متجاوزان به حريم راه ها 
گفت: بدون ش��ك برخورد با متجاوزان به حريم راه ها بدون مساعدت و 

همكاري نهادهاي قضايي و انتظامي استان مقدور نيست.

 تبعات منفی دستكاري 
در اكوسيستم درياي خزر        

عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به     گيالن
مخالفت با انتق�ال آب درياي خزر به 
سمنان، تأكيد كرد كه دست زدن به اكوسيستم درياي خزر تبعات 

منفي به دنبال خواهد داشت. 
اسداهلل عباسي نماينده رودسر و املش در مجلس با بيان اينكه عدم مديريت 
صحيح پسماند و رهاشدن شيرابه هاي ناشي از دفن غير اصولي زباله يكي 
از مهم ترين معضالت در استان هاي ش��مالي است، گفت: دست زدن به 
اكوسيس��تم درياي خزر هم تبعات منفي به دنبال خواهد داشت.  وي با 
بيان اينكه با كارخانه هاي كمپوست بخشي از اين مشكالت را حل كنيم، 
افزود: با توجه به حجم باالي توليد زباله در استان هاي شمالي با توجه به 
گردشگرپذير بودن اين استان ها اين كارخانه ها ظرفيت پاسخگويي به اين 
ميزان از حجم زباله را ندارند.  نماينده رودسر و املش در مجلس با اشاره 
به مديريت زباله در گذش��ته به ويژه در سطح روستاها، گفت: متأسفانه 
امروز هم شاهد توليد زباله و هم دپوي و انباشت آن در حوزه هاي شهري 
و روستايي هستيم.  عباسي صيانت و حفاظت از رودخانه، دريا و سواحل 
را حائز اهميت دانست و تصريح كرد: در اين زمينه همه نهادها، سازمان ها 
و دستگاه هاي دولتي و محلي نقش مهمي ايفا مي كنند.  وي با اشاره به 
مخالفت با انتقال آب خزر، اظهار كرد: درياي خزر بايد به همين شكل باقي 
بماند. دست زدن به اكوسيستم درياي خزر تبعات منفي به دنبال خواهد 
داشت به جاي هزينه ميلياردها تومان اعتبار براي اين كار و ايجاد نگراني در 

افكار عمومي بهتر است آب هاي شيرين ورودي به دريا مديريت شود.

 ايجاد 84 هزار شغل در 6 هزار روستا 
از سوی بنياد بركت در سال جاري 

هنوز نيمي از سال نگذش�ته است كه بنياد بركت س�تاد اجرايي 
فرم�ان امام )ره( ب�ا راه ان�دازي ۳۰ هزار ط�رح اش�تغالزايي در ۶ 
هزار روستاي كش�ور بيش از ۸۴ هزار فرصت ش�غلي ايجاد كرده 
اس�ت. كاري كه مي تواند به نوبه خود منحصر به فرد باش�د و افق 
روش�ني را در براب�ر مناط�ق كم برخ�وردار و محروم ق�رار دهد. 

    
چند روزي است كه نمايش��گاه توانمندي هاي روستاييان و عشاير در 
حال برگزاري است. نمايشگاهي كه مي تواند ميزان ظرفيت و توانايي 
اين قش��ر از جامعه را به نمايش گذاشته و بسياري از مسئوالن را براي 

ورود به اين موضوع و حمايت از آنها مجاب كند. 
البته هستند سازمان ها و نهادهايي كه خود بخشي از اين موفقيت هاي 
روس��تاييان و عش��اير به ش��مار مي آيند.  در همين رابطه مديرعامل 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در حاشيه  بازديد از 
چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان و عشاير درباره  حضور 
بنياد بركت در اين نمايشگاه گفت: اين نمايشگاه به نوعي توانمندي هاي 
جوامع روس��تايي و عش��ايري را به نماي��ش مي گذارد و ب��ا توجه به 
مأموريت اصلي بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( كه 
محروميت زدايي و كمك به توسعه، پيشرفت و آباداني مناطق محروم 
و به ويژه روستاهاس��ت و فعاليت پررنگ و مؤثرش در بيش از ۷ هزار 
روستاي كشور، مي تواند فرصت مغتنمي باشد براي شناسايي جامعه  

هدف بنياد در حوزه  اشتغالزايي و پيشرفت و آباداني. 
مهندس س��عيد جعفري بر تمركز اين بنياد بر اشتغالزايي در مناطق 
محروم روستايي تأكيد و با اشاره به ايجاد ۳۰ هزار طرح اشتغالزايي در ۶ 
هزار روستاي كشور در سال جاري با بيش از ۸۴ هزار شغل توسط بنياد 
بركت، تصريح كرد: با توجه به نوع رويكردي كه س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( به بح��ث محروميت زدايي دارد و اي��ن مهم را با يك 
مدل و الگوي جامع دنبال مي كند، چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي 
روستاييان و عش��اير مي تواند شرايطي را فراهم س��ازد كه اين مدل از 
قبل ارزيابي و اجرا شده، به ديگر نهادها و عالقه مندان نيز عرضه شود 
و حتي در بوته نقد و بررسي كساني كه از مباني نظري گرفته تا حوزه  
اجرايي در اين زمينه فعال هس��تند، قرار گيرد.  وي با تأكيد بر وجود 
يك نگاه سيس��تمي و ش��بكه اي در اين بنياد در مقوله  ايجاد اشتغال 
خاطرنشان كرد: مديريت بخش پش��تيباني و بازاريابي بنياد بركت در 
طول برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان و عشاير، مذاكراتي 
را با توليدكنندگان، صادركنندگان و فعاالن اقتصادي انجام مي دهند 
تا بتوانيم كارآفرينان خود را با اين پش��تيبانان متصل و مرتبط كنيم. 
از آن جا كه اين نمايش��گاه محل حضور و فعاليت صنوف و متخصصان 
مختلف است، مي تواند يك نقطه  تالقي براي كارآفرينان و فعاالن عرصه  

بازاريابي و صادرات باشد تا زنجيره  اشتغال را كامل كنند. 
جعفري گفت: در بنياد بركت هيچ اشتغالي ايجاد نمي شود و منابع به 
آن تعلق نمي گيرد، مگر آن كه از بازار فروش براي محصول آن ش��غل 
اطمينان حاصل ش��ده باش��د. با اطمينان خاطر از وجود بازار فروش 

مناسب است كه فرآيند ايجاد يك شغل شروع مي شود. 
وي درباره برنامه هاي بنياد بركت براي فعاليت هاي بيش��تر در مناطق 
روستايي و عش��ايري ادامه داد: بنياد بركت در مجموعه  ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( داراي برنامه هاي توس��عه است كه برنامه  سوم 
آن از نيمه  امسال طراحي و تدوين مي ش��ود. در چشم انداز اين برنامه، 
حضور فعال تر بنياد در عرصه محروميت زدايي در روس��تاها با رويكرد 
ايجاد اشتغال مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت. منظور، اشتغالي است كه 
ضمن ايجاد يك معيشت پايدار براي متقاضي، اقتصاد منطقه را هم فعال 
كند و در مجموع، به رونق اقتصاد روس��تايي در سطح كشور نيز ياري 
رساند.  مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در تش��ريح اقدامات اين بنياد در مناطق عش��ايري نيز اظهار داش��ت: 
ما در س��نوات گذش��ته اقداماتي را در حوزه هاي عمراني و زيربنايي از 
جمله مدرسه سازي، ساخت راه و احداث پل در مناطق عشايرنشين به 
سرانجام رسانده ايم، اما در حوزه  اشتغالزايي نيز درصدد اجراي طرح هاي 
اجتماع محور در اين مناطق هس��تيم.  جعفري از انج��ام مذاكراتي با 
سازمان امور عش��اير ايران در همين راس��تا خبر داد و افزود: پيشنهاد 
اجراي طرح هاي اشتغالزايي اجتماع محور بنياد بركت را در جامعه  مولد 
عشايري ارائه كرده ايم كه با استقبال مواجه شده و منتظريم تا سازمان 
امور عشاير، مناطقي را به عنوان نقاط هدف اجراي اين طرح ها معرفي 

كند و فعاليت هايمان را آغاز نماييم.

سجاد مرسلي

راه اندازي اولين مجتمع فرش ايران در شيروان 
    خراسان شمالي فرماندار ش�يروان از راه اندازي اولين مجتمع فرش ايران در اين 

شهرستان خبر داد. 
 امين رضا مرآتي با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با شركت فرش ايران در خصوص اين صنعت گفت: در همين 
راس��تا براي اجرا و راه اندازي اولين مجتمع فرش ايران در اين شهرستان تجهيزات الزم نيز مهيا شده 
است.  وي با بيان اينكه سوله اي نيز براي ايجاد اين پروژه پيش بيني شده است، افزود: از آنجايي كه سوله 
با استانداردهاي الزم مطابقت نداشت، به دنبال اجاره سوله ديگري هستيم.  مرآتي ادامه داد: عالوه بر آن 
بانك اطالعاتي متقاضيان براي فعاليت در اين مجتمع نيز آماده شده و قرار بر اين است تا امر توليد فرش 
دست بافت توسط بافندگان انجام شود.  وي اظهار كرد: قرار بر اين است تا تأمين مواد اوليه از سوي اين 

شركت باشد و بعد از اينكه بافت فرش ها به اتمام رسيد، فرش ها توسط همان شركت خريداري شود.

رونمايي از ورزش جديد جاگينگ و پالگينگ در شاهرود       
در خالل بازي هاي نهايي فوتس�ال المپياد دانش آموزي دختران     سمنان
كشور در ش�اهرود و با حضور مسئوالن اس�تاني و شهرستاني از 

ورزش جديد جاگينگ و پالگينگ رونمايي شد. 
در پايان رقابت هاي المپياد دانش آموزي دختران كشور در رش��ته هاي فوتسال و واليبال و با حضور 
مسئوالن استاني و شهرستاني آموزش و پرورش و همچنين ورزش و جوانان، از ورزش جديد جاگينگ 
و پالگينگ توسط تيم دانش آموزي فوتسال دختران تهران رونمايي شد.  افسر شهبازي سرپرست تيم 
تهران گفت: خاستگاه اين ورزش در كشور سوئد است و تاكنون پنج كشور اين ورزش را به طور رسمي 
آغاز كردند كه مفتخر هستيم به عنوان ششمين كشور آن را معرفي كنيم. وی گفت: جاگينگ به معناي 

دويدن نرم و پالگينگ به معناي برداشتن چيزي از روي زمين است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك


