
   اصفهان: مدير منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان گفت: با توجه به گاليه 
شهروندان مبني بر نبود پاركينگ در ميدان الله ابتداي خيابان پروين به  رغم 
وجود كاربري هاي زيادي همچون بازار گياهان دارويي، اداره ثبت، مجتمع 
مطبوعاتي، اداره كل حفاظت محيط زيست، اداره پست، قطعه زميني براي 
احداث پاركينگ در نظر گرفته شده است.  مهندس شهبازي افزود: براساس 
تأكيدات شهردار اصفهان و هماهنگي هاي صورت گرفته براي رفع مشكالت 
ترافيكي اين نقطه از شهر، نسبت به توافق براي تملك زميني در حوالي اين 
محل اقدام ش��ده و فرآيند تغيير كاربري در حال پيگيري است تا هر چه 

سريع تر پاركينگ مورد نياز براي اين نقطه از شهر تأمين شود. 
   اردبيل: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل گفت: 
در راس��تاي اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي در اس��تان به ش��رايط 
مطلوبي دس��ت يافته ايم كه توانس��ته ايم 9۰ درصد آنان را به مرحله 
اجرايي درآوريم.  داود شايقي با اش��اره به اينكه افزايش اشتغالزايي در 
استان اردبيل با اولويت در دستور كار قرار گرفته است افزود: در راستاي 
اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي در اس��تان به شرايط مطلوبي دست 
يافته ايم و در شهرستان خلخال نيز در اين زمينه موفق عمل كرده ايم 
كه درصدد هستيم به ۱۰۰ درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي جامه 

عمل بپوشانيم كه اين مهم به مرحله عملياتي رسيده است. 
   آذربايجان شرقي: رئيس حوزه هنري آذربايجان شرقي از برگزاري 
س��وگواره هاي ادبي هنري بغ��ض عاش��ورايي در اين اس��تان خبر داد.  
سيدمحمدحسين بالغي با تشريح برنامه هاي حوزه هنري استان در اين 
دهه گفت: پنجمين سوگواره عكاسي »بغض نگاه« با حضور عكاسان از ۱۰ 
تا ۲۱ شهريورماه سال جاري در اين استان برگزار مي شود كه در اين برنامه 
عكاسان با حضور در سطح استان، از شور حسيني)ع( عكاسي خواهند كرد.  
وي تصريح كرد: مراسم آئيني نمايشي سوگواره هنري بغض صحنه نيز با 
حضور عموم مردم روزهاي ۱۳ و ۱۴ شهريورماه امسال در پياده راه ارك 
تبريز برگزار مي شود كه در اين مراسم، هنرمندان واحد هنرهاي نمايشي به 

تعزيه خواني در مدح حضرت امام حسين )ع( خواهند پرداخت.

در حال حاضر، انرژي خورشيدي، زمين  گرمايي، 
بادي، نيروي برق آبي، دريايي، جزر و مدي، موج، 
جريان اقيانوسي، سيستم هاي انرژي تجديدپذير 
هيبريدي، زيست توده و زيست سوخت از جمله 
انواع انرژي هاي نو به حساب مي آيند كه نه تنها 
آلودگي ندارند بلكه با كمترين هزينه مي توان از 

آنها در توليد انرژي برق استفاده كرد. 
با وجود اينك��ه آب وب��اد در كنار خورش��يد از 
مهم ترين منابع توليد انرژي پ��اك در جهان به 
ش��مار مي آيند، اما به دليل كاه��ش ميزان باد 
و وجود خشكس��الي ها طي چند ده��ه اخير در 
ايران، تنها مي ت��وان بر روي اس��تفاده از انرژي 
خورش��يدي كه تقريباً در تمامي طول س��ال و 
در بيشتر استان هاي كش��ور وجود دارد حساب 
ويژه اي باز كرد.  هم اكنون انرژي خورش��يدي 
فراوان ترين منبع انرژي اس��ت كه از اين ميزان 

۱7۳ هزار ت��راوات آن به طور م��داوم به زمين 
مي رس��د و اين رقم ۱۰هزار برابر بيش��تر از كل 
انرژي مصرفي جهان است.  آمارها نشان مي دهد، 
هم اكنون استان هاي بسياري از جمله، سيستان 
وبلوچستان، خراس��ان جنوبي، قزوين، كرمان، 
هرمزگان و همدان در اين زمينه سرمايه گذاري 

كرده و توانسته اند بهره خوبي را از آن ببرند. 
   استان مركزي رتبه اول انرژي هاي نوين 
با وجود اينكه اس��تان مركزي از لح��اظ دارا بودن 
منابع غني آب در برخ��ي مناطق با مضيقه مواجه 
اس��ت، اما بايد گفت كه اين منطقه از لحاظ وزش 
باد وتابش خورشيد از مهم ترين استان هاي كشور 
در زمينه اين دو منبع مهم انرژي به شمار مي رود.  
بررسي ها نشان مي دهد، هم اكنون شهرستان هاي 
س��اوه و كميجان در زمينه انرژي ب��ادي، منطقه 
ميقان از انرژی خورشيدي و شازند نيز در انرژي آبي 

ظرفيت مناسبي دارند كه مي تواند براي بهره گيري 
از مزيت هاي انرژي تجديد پذير حرف هاي بسياري 
براي گفتن داشته باش��ند.  با اين وجود از آنجا كه 
بيشتر شهرهاي اس��تان مركزي بيش از۳۰۰ روز 
آفتابي هستند لذا اين مهم از جمله مزايايي است 
كه سبب شده تا سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
خواستار سرمايه گذاري بر روي ايجاد نيروگاه هاي 

خورشيدي باشند. 
نايب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان 
مركزي با تأييد اين موضوع و ب��ا اعالم آمادگي 
حداقل ۳۰ سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در 
ساخت و توسعه نيروگاه هاي خورشيدي توسط 
خارجيان در اين منطقه به تسنيم مي گويد: »با 
توجه به اس��تعداد باالي اين اس��تان در زمينه 
استفاده از انرژي خورش��يدي در سال 95 يك 
كميت��ه اس��تعداديابي به منظ��ور نيروگاه هاي 

تجديدپذي��ر ب��ا محوري��ت مرك��ز خدم��ات 
سرمايه گذاري تشكيل شد تا با شناسايي مناطق 
مس��تعد براي ايج��اد نيروگاه خورش��يدي اين 

مناطق را به متقاضيان معرفي كنيم.«
در حالي كه س��رمايه گذاران خارجي بس��ياري 
خواستار سرمايه گذاري در ساخت و بهره برداري 
از نيروگاه هاي خورش��يدي را دارند، اما برخي از 
محدوديت ها از جمله انتقال موجب شده تا در اين 
زمينه دچار مشكل شوند.  به گفته حسن ميرزاخاني 
در ص��ورت رفع مش��كالت انتقال ارزي توس��ط 
سرمايه گذاران خارجي مي توانيم سرمايه گذاري 
خوبي را در اين زمينه شاهد باشيم كه ضمن ايجاد 
اشتغال و درآمدزايي مي تواند كشور را از وابستگي 
به نفت نجات دهد.  بررسي ها نشان مي دهد بروز 
برخي مشكالت در زمينه سرمايه گذاري خارجي ها 
در استفاده از انرژي خورشيدي موجب شده تا از 
۳۰ متقاضي خارجي در زمينه نيروگاه تجديدپذير 
تنها هفت نفر موفق به سرمايه گذاري شوند كه ادامه 
كار آنها نيز نيازمند رفع برخي از مشكالت است.  از 
آنجا كه مزاياي باالي ساخت و توسعه نيروگاه هاي 
خورشيدي رقابت شديدي را براي سرمايه گذاران 
ايجاد كرده اس��ت لذا با تعريف 5۳ پ��روژه در اين 
زمينه تاكنون بيش از يك ميليارد و 6۰۰ ميليون 

دالر سرمايه  در اين رابطه جذب شده است. 
   مستعد در استفاده از انرژي هاي سه گانه

آب وباد و خورش��يد از جمله انرژي هاي پاك به 
شمار مي روند كه به تفكيك در مناطق مختلف 
اس��تان مركزي يافت مي ش��وند.  ه��م اكنون، 
شهرس��تان هاي س��اوه و كميجان از لحاظ غني 
بودن در زمينه انرژي بادي، منطقه ميقان انرژی 
خورشيدي، شازند در انرژي آبي و محالت نيز در 
زمينه انرژي »زمين گرمايي« از جمله مناطقي 
هستند كه با دارا بودن اين انرژي ها استان مركزي 
را به عنوان قطبي از متنوع ترين انرژي هاي پاك 
در ميان ديگر اس��تان هاي كش��ور تبديل كرده 
اس��ت.  يكي از مزايايي كه استفاده از انرژي پاك 
دارند عمر باالي نيروگاه هاي تأمين سوخت پاك و 
تجديدپذير است بررسي ها نشان مي دهد در حالي 
كه عمر مفيد نيروگاه هاي فسيلي در كشور حدود 
۳۰ س��ال اس��ت، اما اين ميزان در نيروگاه هاي 
تأمين س��وخت پاك و تجديد پذير ۱۰۰ س��ال 
است.  از ديگر مزايايي كه مي توان براي استفاده 
از اين انرژي ها متصور ش��د حمايت هاي دولتی 
است. بررسي ها نشان مي دهد، وزارت نيرو براي 
سرمايه گذاري در اين زمينه ضمن دادن تسهيالت 
بالعوض و كم بهره، با دادن مشاوره و حتي خريد 

برق توليدي از اين نوع نيروگاه هاست. 

ش�هر مش�هد با 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

فعاليت هزار و 150 
واحدكارگاه�ي 
توليد كفش حرف هاي زيادي براي تبديل شدن به 
يكي از قطب هاي اصلي توليد  اين محصول داشت. 
ظرفيتي كه عالوه بر فرصت اشتغالزايي مناسبي 
كه داشت، قرار بود با برنامه ريزي و كمك مسئوالن 
استاني و حتي كشوري راهي به بازارهاي جهاني 
نيز بيابد و مسير صادرات و ارز آوري را در پيش 
بگيرد. اما حاال به رغم تمام ظرفيت هاي موجود، 
كفاش�ان با كمبود مواد اوليه روبه رو  شده اند و 
توليدات شان به  نصف رسيده است.  موضوعي كه 
نيازمند رسيدگي فوري متوليان است تا چراغ 
دارن�د.  نگ�ه  روش�ن  را  صنع�ت  اي�ن 

    
صنعت كفش شهر مشهد كه س��ال ها بود مسير 
رونق و توسعه را در پيش گرفته بود، حاال مدتي 
است در كماي نبود مواد اوليه گرفتار شده است. 
صنعتي كه ه��زار و ۱5۰ واحدكارگاهي توليدي 
دارد و در هرك��دام از اي��ن كارگاه ها ه��م اگر به 
صورت متوسط ۱۰ ش��اغل را در نظر بگيريم، به 
رقم اش��تغالزايي باالي ۱۰هزار نف��ري خواهيم 
رس��يد. همين موضوع به تنهايي دليلي است تا 
متوليان بيايند و مش��كالت اين بخش را برطرف 
كنند. هرچند كفاشان مشهدي عالوه بر كاهش 
جمعيت بيكار در استان خراسان رضوي ظرفيتي 
براي صادرات محصوالت شان و ارزآوري به كشور 
را هم فراهم كرده اند. در اين راستا اين نكته حائز 
اهميت اس��ت كه ظرفيت توليد ساالنه كفش در 
مشهد حدود ۴۰ ميليون جفت است. كفش هايي 
كه اكنون توليد نمي ش��وند چرا كه م��واد اوليه 
ارزان قيمت به دس��ت توليدكنندگان نمي رسد. 

افزايش قيمت نيز با توج��ه به محدوديت قدرت 
خريد مردم امكانپذير نيس��ت. مواد اوليه اي كه 
در گذشته از طريق واردات تأمين مي شد و حاال 
با توجه به نوسانات ارزي يكسال گذشته و تصميم 
مس��ئوالن به كاهش خروج ارز از كش��ور تأمين 
نمي شود يا به س��ختي و به قيمت چندبرابري به 

دست توليدكنندگان مي رسد. 
  توليد كفش با ظرفيت 50 درصدي

بنابراين همين موانع باعث كاهش 5۰ درصدي 
توليد كفش در شهر مش��هد و فعاليت كفاشان با 
نيمي از ظرفيت شان شده است. در اين خصوص 
رئي��س اتحاديه صنف كفاش��ان مش��هد تأكيد 
مي كند: »در حالي كه ظرفيت صادرات كفش به 
خارج از كشور باالست اما با توجه به شرايط موجود 
نمي تواني��م از حداكثر اين ظرفي��ت بهره  ببريم. 

همين موضوع نيز باعث اين ش��ده است كه اكثر 
كارگاه هاي توليد كفش مشهد به طور تقريبي با 
5۰ درصد توان كار كنند.« اسماعيل پورمالئكه با 
اشاره به اينكه در گذشته صادرات خوبي از مشهد 
انجام مي ش��د، اضافه مي كند: »اكنون صادرات 
اين محص��ول به ص��ورت ناپايدار اس��ت كه اين 
شرايط براي صنعت پوياي گذشته ما به هيچ وجه 
قابل قبول نيس��ت.« موضوعي كه سال گذشته 
نيز رئيس انجمن صنف��ي توليدكنندگان كفش 
خراسان رضوي نسبت به كاهش توليد كفش در 
مشهد هش��دار داده و گفته بود كه مواد اساسي 
براي توليد كفش در دسترس توليدكنندگان قرار 
نمی گيرد. به طوري كه اكث��ر كارگاه هاي توليد 
كفش با كمبود شديد رويه هاي مصنوعي، هكتون 
كف و چسب مواجه هستند. در همان سال گذشته 

ابوالفضل خوشخو تأكيد كرده بود كه اگر با همين 
روند پيش برويم صنعت كفش خراسان رضوي با 

مشكالت متعددي مواجه مي شود. 
  ضرورت توجه مسئوالن به داخلي سازي

مشكالتي كه از بحث دشواري در تأمين مواد اوليه 
شروع مي شود و به تعطيل شدن يكي يكي واحدها 
مي انجامد. از همي��ن رو در همين زمان كه بحث 
واردات مواد اوليه داغ اس��ت بايد زيرساخت هاي 
الزم براي تولي��د مواد اوليه صناي��ع ديگر فراهم 
شود. يكي از اين مواد اوليه كه قبل تر به آن اشاره 
شد چسب است كه با برنامه ريزي مناسب از سوي 
مس��ئوالن و با كمك صنايع پتروشيمي مي توان 
آن را داخلي سازي كرد. كاري كه با توجه به وجود 
تحريم ها و ضرورت بستن چشم اميد به خارج از 
كشور بايد س��ريع تر انجام بگيرد.  رئيس اتحاديه 
صنف كفاشان مشهد با اش��اره به وضعيت فعلي 
صنعت كفش مشهد بيان مي كند: »در حال حاضر 
به حدي با افزايش قيمت مواجه شديم كه حتي 
مردم عادي هم توان خريد كف��ش ندارند. وقتي 
دس��تمزد كارگر، بيم��ه و هزينه آب، ب��رق و گاز 
افزايش پيدا مي كند، انتظ��ار داريم توليدكننده 
جنس خود را گران نكند؟ همين مي شود كه امكان 
توليد حداكثري نداشته باشيم.« پورمالئكه با اشاره 
به اينكه يكي از مشكالت صنايعي همچون كفش 
خام فروشي است،  ادامه مي دهد: »باالخره زمان 
آن فرا رسيده است كه جلوي خام فروشي گرفته 
شود. در حال حاضر نيز در صنعت توليد چرم ابتدا 
پوست را به چرم تبديل مي كنند. در فاصله تبديل 
پوست به چرم، يك سري اتفاقاتي چون آلوده شدن 
خاك و آب رخ مي دهد. بنابراين اگر قرار باشد چرم 
نيمه ساخت از كشور خارج شود، اين عماًل ظلم به 

اقتصاد و محيط زيست كشور است.«

كفشهايتوليدمشهدبدونمواداوليهجفتنميشود
هزار و 150 واحد كارگاهي كفش مشهد تنها با نيمي از توان  توليدي شان فعاليت مي كنند
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 آمادگی30 سرمايه گذار خارجي برای استخراج برق
از 300روز آفتابی در استان مرکزی

88498441سرویس  شهرستان

 اجراي طرح هاي اقتصادي بنياد برکت 
در استان مرکزي      

بنياد بركت با هدف اجراي طرح هاي      مركزي
اقتصادي و خدماتي در استان مركزي 
۲ ه�زار و 1۸0 ميلي�ارد ري�ال س�رمايه گذاري ك�رده اس�ت. 
محسن مردعلي معاون اشتغالزايي بنياد بركت با اشاره به سرمايه گذاري 
۲ هزار و ۱۸۰ ميلي��ارد ريالي در اس��تان مركزي گفت: ع��الوه بر اين 
تاكنون اين نهاد يك هزار و 9۱۰ ميليارد ريال در ۱5 شركت مشاركتي 
و بنگاه محور در اين استان س��رمايه گذاري شده است.  وي افزود: بنياد 
بركت در هشت طرح تسهيالت محور استان با اعتبار 5۰ ميليارد ريال 
سرمايه گذاري كرده است.  معاون اشتغالزايي بنياد بركت تصريح كرد: 
طرح هاي تسهيالت محور ۳۳ فرصت اشتغال در استان مركزي فراهم 
كرده است.  مردعلي گفت: ساخت ۲۳ باب مدرسه با ۱7۸ كالس درس 
با س��رمايه گذاري ۱5۰ ميليارد ريال در دستور كار اين بنياد قرار دارد و 
تاكنون ۱9 مدرسه بهره برداري شده است.  وي ادامه داد: ساخت پنج باب 
مس��جد از ديگر طرح هاي بنياد بركت در استان مركزي است و تاكنون 
چهار باب مس��جد در اين زمينه به بهره برداري رس��يده است.  معاون 
اشتغالزايي بنياد بركت يكي از مأموريت هاي اصلي بنياد بركت وابسته 
به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( را توسعه كسب و كار پايدار و 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم و روستايي بيان كرد.  
مردعلي تصريح كرد: سه طرح اقتصاد محور سحاب، اجتماع محور آسمان 
و بازر محور آفتاب در مناطق محروم اجرا مي شود.  مردعلي گفت: ۲۰۰ 
طرح سحاب به منظور افزايش اشتغالزايي در شهرستان خمين پيش بيني 

شده و انتظار مي رود اين طرح ها تا نيمه دي سال جاري اجرايي شوند. 

 تكميل مطالعات طرح جامع پدافند غيرعامل
در تمام استان ها 

    بوشهر جانشين معاون بسيج و امور استان هاي 
سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: 
تالش داريم ت�ا مطالعات طرح جام�ع پدافند غيرعام�ل در همه 

استان هاي كشور امسال تكميل شود. 
عزيزاهلل خسروجردي جانشين معاون بس��يج و امور استان هاي سازمان 
پدافند غيرعامل كشوركه به بوشهر سفر كرده اس��ت با اشاره به تكميل 
مطالعات طرح جامع پدافند غيرعامل كشور تا پايان امسال گفت: باالترين 
مجموعه در عرصه پدافند غيرعامل در كشور كميته دائمي پدافند غيرعامل 
كشور است كه به نوعي سازمان پدافند غيرعامل مجري سياست هاي اين 
كميته است.  وي افزود: رياس��ت كميته دائمي پدافند غيرعامل كشور با 
رئيس جمهور اس��ت و تعدادي از اعضاي اين كميته را وزير كش��ور، وزير 
دفاع، معاون رئيس جمهور و تعدادي از فرماندهان نظامي و سطح كالن 
كشور تشكيل می دهند.  جانشين معاون بسيج و امور استان هاي سازمان 
پدافند غيرعامل كش��ور خاطرنش��ان كرد: همه برنامه ها و سياست هاي 
مربوط به پدافند غيرعامل در اين كميته مطرح، بررسي و تصويب مي شود 
و براي دستگاه هاي كشوري و لشكري الزم االجراست.  وي با بيان اينكه 
رئيس جمهور رياس��ت اين كميته را به رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
تفويض اختيار كرده اند افزود: دبيري اين كميته با سازمان پدافند غيرعامل 
كشور است و باالتر از اين مجموعه در حوزه پدافند غيرعامل كشور نداريم.

 زنان سرپرست خانوار حاشيه اهواز 
توانمند مي شوند  

    خوزستان مديركل امور بانوان و خانواده استانداري 
خوزستان از اجراي طرح توانمندسازي 
ب�راي 500 زن سرپرس�ت خان�وار در حاش�يه اه�واز خب�ر داد. 
 س��يده فرانك موس��وي  مديركل امور بان��وان و خانواده اس��تانداري 
خوزستان با اشاره به اينكه زنان سرپرست خانوار حاشيه اهواز توانمند 
مي شوند، گفت: در راستاي بند »ت« ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه 
كه مستقيماً به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست، 
زنان بي سرپرس��ت و دختران باالي ۴۰ س��ال مي پ��ردازد، فعاليت و 
طرح هايي در استان اجرا شده اس��ت.  وي افزود: در اين راستا طرحي 
استارت زده شد كه در حاشيه شهرس��تان اهواز به اجرا درآمد. در اين 
طرح، ابتدا ۱۰ تسهيل گر آموزش داده شدند و پس از آن، زنان سرپرست 

خانوار مناطق با كمك دفاتر تسهيل گري محلي شناسايي شدند. 
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان ادامه داد: براي اجراي 
اين طرح، 5۰۰ زن سرپرست خانوار در مناطق حاشيه اي شناسايي شدند 
و پس از نظرسنجي از آنها با كمك سازمان فني و حرفه اي خوزستان، 
آموزش هاي مهارت هاي فني و حرفه اي و اجتماعي به اين افراد ارائه شد.  
موسوي با اشاره به حمايت هاي انجام شده از اين زنان، تصريح كرد: به 
7۰ زن موفق از ميان اين زنان، تس��هيالت كم بهره براي ايجاد اشتغال 
خانگي اختصاص خواهد يافت. همچنين با حضور استاندار خوزستان در 
نشستي از اين 5۰۰ زن سرپرست خانوار تقدير مي شود.  وي عنوان كرد: 
تعدادي از اين زنان قابليت ايجاد اشتغال خانگي براي خودشان و چند زن 
ديگر را پيدا كرده اند و  اين افراد رها نمي شوند و مورد حمايت و پشتيباني 
ما قرار مي گيرند و اگر عالقمند باش��ند به گردونه اشتغال و كارآفريني 
وارد مي شوند يا در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي فعال خواهند بود.  
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان با اشاره به پيگيري 
توانمندسازي بانوان، بيان كرد: توانمندسازي به معناي اين نيست كه 
همه اين 5۰۰ زن كارآفرين شوند زيرا بعضاً خود زنان عالقه اي براي وارد 
شدن به چرخه اشتغال ندارند اما عالقمند هستند در زندگي فردي خود 
از قبيل تربيت فرزندان، مهارت هاي همسرداري، مديريت مالي خانواده 

و مديريت مصرف انرژي خانواده، توانمند باشند. 

ذخاير خوني خراسان رضوي در وضعيت هشدار  
مديركل انتقال خون خراسان رضوي با      خراسان رضوي
اشاره به قرار گرفتن ذخاير خوني استان 
در وضعيت هشدار، از شهروندان تقاضا كرد اهداي خون را به صورت 
مستمر و در طول سال انجام دهند و آن را موكول به مناسبت ها نكنند. 
حميدرضا اسالمي مديركل انتقال خون خراس��ان رضوي با اشاره به 
آخرين وضعيت ذخاير خوني خراس��ان رضوي، گف��ت: در هفته هاي 
گذشته با توجه به ايام تابستان و گرمي هوا، مراجعه به پايگاه هاي اهداي 
خون بسيار كاهش پيدا كرده و ذخاير خوني استان در وضعيت هشدار 
قرار گرفته است.  وي افزود: در اين شرايط در صورت بروز حوادث غير 
مترقبه  ممكن است در تأمين خون با مشكل مواجه شويم.  اسالمي با 
اشاره به آغاز طرح نذر خون حسيني در ايام محرم، تصريح كرد: با توجه 
به اينكه معموالً مراجعات مردمي به پايگاه ه��اي انتقال خون در ايام 
عزاداري امام حسين)ع( افزايش پيدا مي كند، طرح نذر خون حسيني 
از ۱۰ شهريور آغاز و تا ۲7 مهر ماه ادامه خواهد يافت. بر اين اساس از 
ش��هروندان تقاضا داريم در طول اين مدت براي اهداي خون مراجعه 

كننده و اهداي خون را تنها به ايام تاسوعا و عاشورا موكول نكنند.

 قصرشيريني ها  
از زوار اربعين حسيني استقبال می کنند

فرماندار قصرشيرين از آماده سازي اين      كرمانشاه
شهرس�تان براي تردد زوار اربعين تا 

پايان شهريورماه خبر داد. 
مرادعلي تاتار فرماندار قصرشيرين با اشاره به آمادگي اين شهرستان 
براي اس��تقبال از زائران اربعين حس��يني گفت: در حال فراهم كردن 
زيرساخت ها براي اس��تقبال و پذيرايي از زوار اربعين در قصرشيرين 
هس��تيم و برنامه داريم همه كارهايي اجرايي تا پايان شهريور به اتمام 
برسد.  وي با بيان اينكه در سال 96 هدف گذاري شده بود حدود 5۰۰ 
هزار زائر از مرز خسروي به عتبات عاليات بروند، افزود: هدف گذاري براي 

امسال حضور بيش از يك ميليون زائر اربعين در قصرشيرين است. 
تاتار تأكيد كرد: تمام زيرس��اخت هاي راه، آب، برق، خدمات سوخت، 
اسكان، امنيت زوار و... در حال فراهم شدن است.  وي از احداث ۱۴۰ 
هكتار پاركينگ با ظرفيت حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نيز خبر داد 
و عنوان كرد: اردوگاه هالل احمر با ظرفيت 5 هزار نفر نيز در نزديكي 
مرز برپا مي شود.  فرماندار قصرشيرين با اش��اره به استقرار شهرداري 
منطقه ۱۳ تهران در قصرشيرين براي ارائه خدمات شهري، خاطرنشان 
كرد: تمام خدمات ش��هري جمع آوري زباله، تعبيه مخازن زباله، رنگ 
آميزي و پاكسازي جداول و... بر عهده ش��هرداري است.  تاتار تصريح 
كرد: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از نيروهاي شهرداري تهران در اين ايام در 
قصرشيرين ارائه خدمات خواهند داشت.  وي از آمادگي مراكز اقامتي، 
هتل ها و مهمان پذيرهاي قصرش��يرين نيز براي اسكان زوار ياد كرد و 

افزود: مشكلي براي پذيرايي از زوار در اين بخش نداريم. 

 ولنگاري فرهنگي
درد گردشگري سواحل شمال

توجه به بحث گردشگري براي ارز آوري و رونق اقتصادي كشور بسيار 
با اهميت است و در اين ميان، موضوع گردشگري دريايي و استفاده 
از س�واحل كه جزو ظرفيت هاي ش�مال و جنوب ايران است، بيش 
از هر چيز ديگري مي تواند در ش�كوفايي اين صنعت مؤثر باشد. اما 
حاال و در گام اول حركت در مسير سواحل، نكته اي مهم جلب توجه 
مي كند و آن هم بي توجهي به فرهنگ حاكم بر جامعه و ولنگاري در 
اين مناطق است. جايي كه دبير س�تاد احياي امر به معروف و نهي از 
منكر گيالن هم با اشاره به ناهنجارهايي كه در برخي از تفرج گاه هاي 
استان اتفاق مي افتد، گفته با ولنگاري فرهنگي به شدت مخالفيم. 

    
اگر سال هاست كه در مورد ساحل خواري ها مطالب زيادي عنوان شده و 
رسانه ها هشدار مي دهند كه تا چند سال آينده، ديوارهاي ويالها و هتل ها 
و مجتمع هاي تفريح��ي ديگر اجازه ديدن دريا و س��احلش را به مردم 
نمي دهند، حاال از شمال كشور و به صورت خاص، از گيالن خبر مي رسد 
كه برخي تفرج گاه هاي اين استان چنان درگير ناهنجاري شده اند كه 
صداي دبير س��تاد احياي امر به معروف و نهي از منكر گيالن را هم در 
آورده است.  با اينكه بارها و بارها رهبر انقالب در مورد مسائل فرهنگي 
كشور هشدار داده و مسائلي را به مسئوالن گوشزد كرده اند. بخصوص 
در ديدار با مس��ئوالن دولت فرمودند كه »ما معتقد به بس��تن فضاي 
فرهنگي كشور نيستيم اما با ولنگاري فرهنگي به شدت مخالفيم زيرا 
ما در شرايطي هستيم كه جبهه دشمن و استكبار جهاني همه امكانات 
خود را براي ضربه زدن به نظام اسالمي به كار گرفته است.« با اين حال 
كافي است چند ساعتي در بخش هايي از سواحل شمال كشور كه هنوز 
به تسخير ساحل خواران در نيامده قدم بزنيم تا معني واقعي ولنگاري را 
درك كنيم.  اما آنچه مهم است وضعيت فرهنگي شهرك هايي است كه به 

صورت اختصاصي در قلمرو سازمان ها و نهادهاي مختلف قرار دارند. 
در اين مناطق شرايط كاماًل متفاوت است و گويي قوانين حاكم بر آنها 
با قوانين خارج از حصارهاي دورشان فرق مي كند. البته اگر قانوني در 
اين شهرك ها وجود داشته باشد.  در اين بين انگشت اتهام ابتدا به سمت 
مديران و مسئوالني مي چرخد كه با كم كاري و بيخيالي هايشان، اوضاع 
و احوال را به اين مرحله رسانده اند، همان طور كه مقام معظم رهبري نيز 
فرموده اند: »اگر مديران اجرايي كشور در خصوص مسائل ديني، فرهنگي 
و اعتقادي دستگاه هاي تحت مديريت خود مراقبت و نقش آفريني كنند 

قطعاً تأثيرگذار است زيرا حجاب يك حكم شرعي و قانوني است.«
   سوغاتي به نام فرهنگ ايراني - اسالمي

بي توجهي به مسائل ش��رعي و عرف جامعه، خريد و فروش مشروبات 
الكلي، برگزاري برنامه هاي مختلف و مختلط و از همه مهم تر، آزادي هاي 
بي قيد و شرط در نوع پوشش و رفتارهاي هنجارشكن در سواحلي كه 
استفاده از آن براي عموم تعريف شده است، از جمله اتفاقات اين روزهاي 

سواحل شمال كشور به شمار مي آيد. 
مسائلي كه حاال دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر گيالن با 
اشاره به آنها و ناهنجارهايي كه در برخي از تفرج گاه هاي استان اتفاق 
مي افتد، از وضعيت موجود انتقاد و مخالفت شديد خود با ولنگاري هاي 
فرهنگي را اعالم كرده اس��ت.  به گفته حس��ن كربالي��ي، موضوعات 
مختلف منكراتي كه به اين ستاد در گيالن گزارش مي شود را پيگيري 
و مطالبه گري جهت مقابله با آنها را در دس��تور كار قرار مي دهند.  وي 
با اش��اره به فروش��گاه هايي كه لباس هاي مبتذل عرضه مي كنند نيز 
توضيح داده كه س��ازمان صمت و اصناف گيالن بايد بر اس��اس قانون 
با فروشگاه هايي كه لباس هاي مبتذل عرضه مي كنند برخورد كنند و 
عوامل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر گيالن نيز خود را مؤظف 

مي دانند كه تخلفات صنوف را به سازمان اصناف گزارش دهند. 
به هرحال اگر امروز از گردش��گري و حوزه ه��اي مختلف آن صحبت 
مي كنيم و در صدد جذب توريست و ورود ارز به كشور هستيم بايد ابتدا 
تلكيف مان را با خودمان مشخص كنيم. بايد شرايط طوري مديريت شود 
كه نه تنها يك مهمان خارجي بداند چه وظايف و مسئوليت هايي در اين 

كشور دارد، بلكه فرهنگ ايراني - اسالمي را با خود سوغات ببرد. 

در حالي ايران در خصوص برخي از انرژي ه�ا، از جمله آب و باد با مضيقه 
روبه روس�ت كه تابش 300 روزه نور خورش�يد به اكثر مناطق آن موجب 
شده تا بتواند با س�رمايه گذاري در زمينه توليد برق از اين موهبت الهي 
حرف هاي زيادي براي گفتن داش�ته باش�د.  در اين ميان استان مركزي 
از جمله مناطقي به شمار مي آيد كه ظرفيت بااليي در اين زمينه دارد به 

طوري كه در حال حاضر، عالوه براعالم آمادگي س�رمايه گذاران داخلي ، 
خارجي ها نيز خواستار ورود به اين حوزه و ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي 
ش�ده اند. در همين رابطه ناي�ب رئيس مرك�ز خدمات س�رمايه گذاري 
استان مركزي از آمادگي حداقل 30 س�رمايه گذار خارجي براي ساخت 
و توس�عه نيروگاه ه�اي خورش�يدي در اي�ن منطق�ه خبر داده اس�ت. 

محمدرضا هادیلو

پايان تعميرات 1700 واحد مسكوني سيل زده در دورود 
تعميرات 1700 واحد مسكوني شهرستان دورود كه در جريان سيل      لرستان
اي�ن شهرس�تان آس�يب دي�ده ب�ود ب�ه پاي�ان رس�يد. 
مجتبي سبزواري رئيس ستاد بازسازي دورود با اشاره به پايان تعميرات ۱7۰۰ واحد مسكوني سيل زده 
در دورود گفت: بر اثر سيل فروردين امسال به ۳۳۰۰ واحد در شهرس��تان دورود خسارت وارد شد.  
وي افزود: از اين تعداد ۲5۰۰ واحد تعميري، نزديك به 5۰۰ واحد احداثي و حدود 7۰ واحد تجاري و 
مابقي نيز در بحث معيشتي خسارت ديدند.  سبزواري يادآور شد: ۱7۰۰ واحد تعميري براي گرفتن 
تسهيالت به بانك معرفي شده كه همگي تسهيالت گرفته و كار تعميرات را به پايان رسانده اند.  وي 
تصريح كرد: ۱9۰ واحد احداثي تسهيالت گرفته اند اما روند پرداخت تسهيالت به اين واحدها متفاوت 

است و بستگي به پيشرفت فيزيكي كار دارد. 

قزوين صاحب نخستين مدرسه سبز شد  
   قزوين مديركل نوس�ازي مدارس اس�تان قزوين گفت: اولين مدرسه سبز با ۲7 
ميليارد تومان اعتبار با 5۹00 متر مربع زيربنا در شهر قزوين ساخته مي شود. 
عسگرعلي جوانبخت مديركل نوسازي مدارس استان قزوين با اشاره به ساخت نخستين مدرسه سبز در 
قزوين گفت: در سراسر كشور سه استان البرز، سيستان و بلوچستان و قزوين براي اجراي طرح مدرسه 
سبز انتخاب شده اند كه اين مدرسه در منطقه آبگيلك قزوين هم احداث خواهد شد.  وي بيان كرد: در 
مدرسه سبز توسعه پايدار، بهينه سازي مصرف انرژي و حفظ محيط زيست، استفاده از معماري سنتي، 
اسالمي و ايراني در بناها از شاخص هاي مديريت سبز است.  جوانبخت تصريح كرد: استفاده از سيستم 
زمين گرمايي، مديريت آب خاكستري، صرفه جويي در آب، كاهش آالينده هاي صوتي و راهكارهاي كاهش 

منابع آالينده ها و حذف كاغذ و استفاده از دودكش خورشيدي از ويژگي هاي مدرسه سبز است. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك


