
   مركزي: اس��تاندار مركزي گفت: در برنامه ۷ س��اله س��ازگاري با 
كمبود منابع آبي بايد بين ۸۵۰ تا ۹۰۰ ميليون مترمكعب آب در استان 
صرفه جويي شود.  سيدعلي آقازاده استاندار مركزي افزود: برنامه استان 
در رابطه با سازگاري با كمبود منابع آبي بايد طي دو هفته آتي آماده و به 
وزارت نيرو ارسال شود.  به گفته وي، بايد در اين راستا سهم شهرستان ها 

مشخص و فرمانداران نيز اين مهم را در اولويت قرار دهند. 
  خوزستان: رئيس دفتر طرح هاي عمراني اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي خوزستان گفت: پروژه خانه فرهنگ اهواز با ۵٢ درصد پيشرفت 
فيزيكي در حال توسعه و ساخت است.  سيدعلي ضرغامي افزود: اين بنا 
از پروژه هاي در حال س��اخت اين اداره كل است كه در اسفند ماه سال 
١٣۹٦ با حضور مقام عالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كلنگ زني آن 
انجام ش��د.  به گفته وي، اين پروژه با زير بنايي بالغ ٢ هزار متر مربع در 
چهار طبقه و با اعتباري بالغ بر ۵۰ ميليارد ريال با نظارت دفتر ساختماني 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خوزستان در حال احداث است. 
   اردبيل: مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان 
اردبيل از راه اندازي شش كتابخانه س��يار در مناطق محروم روستايي 
اردبيل خبر داد.  زعفر احدزاده گفت: اين كتابخانه ها به زودي در اختيار 
شش شهرستان  قرار مي گيرد.  وي افزود: ارائه خدمات فرهنگي، هنري 
و ادبي در راس��تاي توس��عه كتابخانه هاي اس��تان مبناي كار است كه 
اميدواريم توس��عه خدمات كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان 

استان با افزايش كتابخانه هاي سيار در دستور كار قرار بگيرد. 
  س�منان: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه گرمسار گفت: در آستانه 
شروع سال تحصيلي و به  منظور اجراي نيات واقفان خيرانديش مرتبط 
با كمك هزينه تحصيلي به دانش آموزان نيازمند، بسته هاي نوشت افزار 
مهر تحصيلي تهيه و بين دانش آموزان بي بضاعت گرمس��ار توزيع شد.  
حجت االسالم رضا حاج حسيني افزود: طرح مهر تحصيلي در راستاي 
اجراي صحيح و امينان��ه نيات واقفان خيراندي��ش در خصوص با نيت 

كمك هزينه تحصيلي اجرا مي شود. 
  همدان: رئيس هيئ��ت مديره دهكده تفريحي گنجنامه با اش��اره 
به ميزباني همدان از اجالس جهاني راه ابريش��م، گفت: توسعه صنعت 
توريس��م از اولويت هاي كش��ور و به ويژه همدان اس��ت و در برگزاري 
اجالس جاده ابريشم به دنبال بهره برداري از اين موضوع خواهيم بود.  
سعيد ترابيان  افزود: اجالس جهاني راه ابريشم به خوبي قادر به تحقق 
سياست هاي گردشگري و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي خواهد 

بود و بايد از اين امتياز بهره الزم را برد.

نياز نيس��ت از توانمندي ها و ظرفيت هاي اردبيل 
حرف زد. فق��ط كافي اس��ت به هر بخ��ش از آن 
نگاهي افكند تا به اين واقعيت ها پي برد. از صنعت 
كشاورزي و توليد انواع محصوالت گرفته تا دامداري 
و زنبورداري و گردشگري و صنايع ديگر. جايي كه 
گويي قدم  به قدم آن فرصتي براي ايجاد اشتغال و 
توليد و پيشرفت است. با اين حال بي توجهي ها و 
عدم حمايت از اين صنايع حال و روز توليد و اشتغال 

را در اين استان خراب كرده است. 
   ورود ايران به اوراسيا

همي��ن چند روز پيش بود كه جلس��ه ش��وراي 
گفت وگوي دول��ت و بخش خصوص��ي در اتاق 
بازرگاني اردبيل برگزار شد و معاون امور اقتصادي 
استاندار اردبيل با بيان اينكه با پيوستن ايران به 
بازار اوراسيا سهم استان با توجه به مرزي بودن 
با اين كشورها بايد بيشتر از ساير مناطق باشد، 
گفت: »از اختيارات استاني استفاده خواهيم كرد 
تا در كنار پيگيري هاي ملي مش��كالت و موانع 
صادركنندگان و تجار برطرف ش��ود. در همين 
راستا نسبت به تقويت حوزه واردات و صادرات از 
گمركات استان و رفع موانع ترخيص كاالها تالش 

و پيگيري هاي الزم را انجام مي دهيم.«
به گ��زارش خبرنگار »ج��وان«، ارژنگ عزيزي، 
يكي از مشكالت اساسي تاجران را قيمت گذاري 
غير واقعي و تعهدي كه براي آنها به وجود آمده 

دانس��ت و ادامه داد: »اين در حالي است كه ما با 
استفاده از اختيارات ملي و استاني مي توانيم اين 
موانع را برطرف و با يك دقت نظ��ر در قوانين و 
مقررات، بسياري از موارد را در اين عرصه سهل و 
راحت كنيم.« در حال حاضر ايران خارج از منطقه 
اوراسيا قرار دارد. اما حدود يك ماه ديگر يعني از 
پنج آبان ماه امسال و براساس توافق انجام شده 
۵۰٣ قلم از كاالهاي ايراني براي اعمال تعرفه هاي 

ترجيحي كار خود را آغاز مي كنند. 
در همين راس��تا معاون امور اقتصادي استاندار 
اردبيل با بيان اينكه ابتدا قرار اس��ت براي ٣٦۰ 
قل��م كاال در قالب تعرفه ه��اي ترجيحي اعمال 
مقررات انجام ش��ود ت��ا كم كم اي��ن تعرفه ها به 
صفر برس��د. اين موضوع مي تواند امكان رقابت 
را در اي��ن بازار ب��زرگ و توانمند ب��راي تاجران 
ايراني مهيا كن��د.« اما كم��ي آن طرف تر از اين 
نشس��ت، رئيس صنعت، معدن و تجارت استان 
اردبيل كه به دانشگاه محقق اردبيلي رفته بود با 
كارشناسان اقتصادي ديدار و گفت وگويي داشت 
كه در همانجا از تعطيل��ي ٣۴ درصد واحدهاي 
صنعتي اس��تان خبر داد.  رامين صادقي با بيان 
اينكه حدود يك س��وم واحدهاي توليدي فعال 
در بخش صنعت كه پروان��ه فعاليت دارند امروز 
يا راكد هستند يا به تعطيلي رس��يده اند، از اين 
امر ابراز تأس��ف كرد و خواس��تار حمايت از آنها 

براي بازگش��ت به خط توليد ش��د.  البته باز هم 
مديريت ها از طرف سازمان ها و نهادهاي متولي 
در به تعطيلي كش��يده شدن واحدهاي صنعتي 
بيش از ه��ر چيز ديگري نمايان اس��ت و در اين 
ميان مش��كالت مالي، مديريتي و حقوقي خود 
واحد ه��ا هم در اين ام��ر نقش دارن��د.  هر چند 
رئيس صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل از 
بازگشت ٣٢ واحد صنعتي به چرخه توليد خبر 
داد و گفت كه »طبق برآوردهاي انجام شده ١۵۸ 
واحد قابليت احيا دارند و تالش خواهد ش��د تا 
حداقل ١۰۰ واحد تا پايان سال جاري به چرخه 
برگردند.« اما نبايد فراموش كرد كه از كار افتادن 
يا تعطيلي هر واحد مي تواند در ورود سرمايه هاي 
بعدي و اطمينان خاطر سرمايه گذار لطمه وارد 
كرده و صنايع را تا مدت ها به چالش بكشد. پس 
جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي بيش از 

راه اندازي مجدد آنها اهميت دارد. 
   تحقيقات دانشگاهيان در كنار سرمايه هاي 

بخش خصوصي
در كنار تمام مشكالت و گرفتاري صنايع مختلف 
در اردبيل نمي توان از اقدامات شايسته و خوب 
هم چشم پوشي كرد. بخصوص وقتي كه رئيس 
پارك علم و فناوري استان اردبيل از فعاليت ٣۸۰ 
واحد فناور و شركت وابسته به پارك هاي علم و 
فناوري در اردبيل حرف مي زند و آنها را فرصت 

مناس��بي براي احي��اي صنعت در اي��ن منطقه 
معرفي مي كند.  اين واحدهاي فناوري مي توانند 
شرايط بس��يار مناس��بي براي ورود صنعتگران 
به عرصه هاي مختل��ف را ايجاد كنند ت��ا آنها از 
اطالعات، تجربه و نقطه نظرات و ايده هاي فعاالن 
حاضر در شركت هاي فناورمحور استفاده كنند. 
ناگفته نماند چندي پيش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گزارشي را منتش��ر كرده بود كه در آن 
خأل و كمبودهايي در حوزه بازاريابي و بهره گيري 
از علوم نوي��ن در توليد محص��والت را به عنوان 
مش��كل اصلي صنايع عنوان كرده و اعالم شده 
بود در صورت بها دادن بيشتر به پارك هاي علم 
و فناوري و بهره مندي از ايده هاي جديد فناوران 

مي توان اتفاقاتي نو را در كشور رقم زد. 
با اين حال رئيس اتاق بازرگاني اس��تان اردبيل 
معتقد اس��ت عدم برخ��ورداري از فناوري هاي 
نوين و فقير بودن استان در حوزه صنايع تبديلي 
به چالش اساس��ي تبديل شده اس��ت. حسين 
پيرمؤذن پيش كه در شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي كه در اتاق بازرگاني، صنايع و 
معادن اردبيل سخن مي گفت، تعطيلي و توقف 
كارخانه ها يا ع��دم توليد و اس��تفاده از ظرفيت 
حداكثري بخصوص در كارخانجات لبنيات را در 
دسترس نبودن و عدم برخورداري از فناوري هاي 
روز و تكنولوژي هاي مجهز و اس��تاندارد عنوان 
كرده و گف��ت: »براي ورود ب��ه بازارهاي جهاني 
و ادام��ه حض��ور در اي��ن بازاره��ا نيازمند اين 
تكنولوژي ها هستيم. تجهيزات استانداردي كه 
كيفيت محصوالت را تضمين كند و ماندگاري در 

بازار را امكانپذير.«
عزيزي با بيان اينكه افزايش مهارت ها و ظرفيت 
علمي كارشناسان و مديران، براي برخورداري از 
حداكثر ظرفيت تولي��د در ۹۷۹ واحد اقتصادي 
كوچك و متوسط استان بيش از هر چيز ديگري 
ضروري اس��ت، ادامه داد: »افزايش مهارت هاي 
علمي و عمل��ي كارآفرين��ان و برخ��ورداري از 
اس��تراتژي مناسب بر رفع مش��كالتي همچون 
نبود بازار فروش مناس��ب و عقيم بودن ساختار 
توليد كمك خواهد كرد.« به گفته اين مس��ئول 
در كنار استفاده از ظرفيت هاي علمي، تجربي و 
تحقيقاتي دانشگاهيان بخش خصوصي نيز بايد 
در صحنه عم��ل موانع را مطرح كنن��د، تا در دو 
بخش ملي و استاني ما پيگير حل اين چالش ها 
باشيم تا به تدريج با رفع آنها زمينه براي تقويت 

توليد فراهم  آيد.

 ب�ا وج�ود تمامي 
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محروميت ه��ا و 
مشكالت موجود در 
برخ�ي از مناطق كرم�ان از جمله شهرس�تان 
قلعه گن�ج، ام�ا توانمندي هاي آنه�ا در زمينه 
توليدصنايع دستي، در كنار حمايت هاي نهادها 
و سازمان هاي ديگر از جمله كميته امداد و بنياد 
مستضعفان از توليدكنندگان كه اكثر آنان را زنان 
تشكيل مي دهند، موجب شده تا آنها عالوه بر 
درآمدزاي�ي وخودكفايي مالي حاال ب�ا ورود به 
بازارهاي جهاني به فكر ارزآوري هم باشند.  روز 
گذش�ته بود ك�ه مجري ط�رح مل�ي آباداني و 
پيشرفت شهرستان قلعه گنج بنياد مستضعفان 
با اش�اره به فعاليت بي�ش از هزار نف�ر از زنان 
قلعه گنجي در زمينه توليدات انواع صنايع دستي 
خصوصاً حصيرباف�ي از عرضه توليدات آنها در 
نمايشگاه هاي بين المللي براي فروش خبر داد و 
اعالم ك�رد: »در كنار اين موض�وع، ايجاد هتل 
كپري قلعه گنج در اي�ن منطقه نقش مهمي در 
رونق توليد و باال رفتن آمار فروش اين توليدات 
داشته به طوري كه در حال حاضر، حصير توليدي 
قلعه گنج به عنوان يكي از برترين توليدات مطرح 
ش�ده در كش�ور بر س�ر زبا ن ها افتاده است.«

    
زنان كرمان��ي خصوص��اً آنهايي ك��ه در مناطق 
كم برخوردار اين استان زندگي مي كنند، با تمامي 
مشكالتي كه همس��ران و خودش��ان در زمينه 
اقتصاد خانواده خود دارند و توانسته اند با توليدات 
متنوع��ي از صنايع دس��تي از قبي��ل، قاليبافي، 
گليم بافي، سوزن دوزي، زيح دوزي و به طور ويژه 
حصير بافي تا حد قابل توجه��ي از نياز اقتصادي 
خود را مرتفع سازند.  با اين حال نبود حمايت هاي 
الزم و وجود مكان��ي براي عرض��ه توليدات آنها 
سبب شده تا با تمام تالش و هزينه هايي كه براي 

توليدات خود مي كنند نتوانن��د بهره  آنچناني از 
دسترنج خود ببرند. 

   حمايت ويژه از زنان توليد كننده 
زنان كرمان��ي به عنوان يك��ي از مهم ترين توليد 
كنندگان صنايع دستي در كشور همواره مطرح 
بوده و حت��ي تولي��دات آنها از ش��هرت جهاني 
برخوردار اس��ت.  آمارها نش��ان مي دهد در حال 
حاضر بيش از ۷۰ هزار نفر از زنان و مردان كرماني 
در مناطق مختلف اين استان به توليدات صنايع 
دس��تي كه مهم ترين آنها، قاليبافي، گليم بافي، 
سوزن دوزي، زيح دوزي و حصير بافي است مشغول 
هستند با اين حال نبود برخي از حمايت ها از جمله 
آموزش هاي كالسيك و مطابق با اصول علمي و 
حمايت نش��دن برخي از آنها را نس��بت به آينده 

كاريشان بي رغبت كرده است. 
در اين ميان شهرستان قلعه گنج در اين استان از 
جمله مناطقي به شمار مي رود كه هم اكنون بيش 

از هزاران زن به توليدات صنايع دس��تي مشغول 
بوده كه به ش��دت نيازمند حمايت هاي مادي و 
معنوي هس��تند.  با توجه به اهداف كميته امداد 
و بنياد مستضعفان براي خودكفايي خانواده هاي 
كم برخ��وردار، لذا اي��ن مهم موجب ش��ده تا در 
چند س��ال اخير برنامه هاي خوبي در اين زمينه 
انجام بگيرد كه به عن��وان نمونه مي توان از دادن 
تسهيالت تا حضور آنها در نمايشگاه هاي داخلي 
و خارجي براي عرضه و فروش ن��ام برد.  مجري 
طرح ملي آباداني و پيش��رفت بنياد مستضعفان 
شهرستان قلعه گنج با تأييد اين دو مهم مي گويد: 
»از آنجا كه زنان مشغول به توليدات صنايع دستي 
در قلعه گنج نيازمن��د حمايت هاي مالي و محلي 
براي توليدات خود هس��تند لذا اين مهم موجب 
شده تا كميته و امداد و بنياد  مستضعفان در اين 

زمينه ها اقدات خوبي را در نظر بگيرند.«
مس��عود حيدروند مي افزايد: »در كن��ار اين دو 

موضوع از آنجا كه براي عرضه صنايع دستي نياز 
است، تا اين توليدات با دقت و بر طبق نقشه هاي 
دقيق و منطبق بر س��ليقه هاي مشتريان جهاني 
توليد ش��ود، لذا براي رس��يدن به اين مهم بنياد 
مستضعفان با استفاده از استادكاران چيره دست 
كالس هاي آموزشي بسياري در اين زمينه ايجاد 
و اقدام به آموزش عالقمندان و فعاالن اين رشته ها 
مي كنند.« از آنجا كه مشكالت مالي موجب شده 
تا زنان قلعه گنجي نتوانند به توليد صنايع دستي 
مختص اين منطق��ه كرمان بپردازن��د، لذا براي 
حل اين معضل، پرداخت تسهيالت ٢۰ ميليون 
توماني براي آنها تدارك ديده شده تا بتوانند بدون 

كوچك ترين مانعي  اقدام به دريافت كنند. 
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين تسهيالت 
حتي به افرادي كه توانس��ته اند دوب��اره صنايع 
دستي فراموش شده اين منطقه يا استان را زنده 
كننده نيز پرداخت مي ش��ود.  از آنجا كه بهترين 
توليدات نيز براي ف��روش و عرضه در بازار نياز به 
معرض ديد قرار گرفتن دارد. لذ ا با توجه به ناتواني 
توليدكنندگان صنايع دستي در كرمان خصوصاً 
شهرس��تان قلعه گنج در نمايشگاه هاي داخلي و 
خارجي، بنياد مستضعفان توانسته با اقداماتي در 
اين رابطه بسياري از عالقمندان به اين هنر هاي 
دستي را از نزديك با آنها آشنا كرده و عماًل به رونق 

توليدات آنها كمك كنند.  
يكي از مواردي كه موجب ش��د تا توليدات زنان 
قلعه گنجي بيش��تر در معرض دي��د عالقمندان 
قرار بگيرد نمايش اين تولي��دات در هتل كپري 
قلعه گنج بود، ك��ه بعد از اجراي ط��رح آباداني و 
پيشرفت در اين شهرستان ساخته شد.  به گفته 
كارشناس��ان اين مهم سبب ش��ده تا به نمايش 
درآمدن اين توليدات در تمامي بازرهاي داخلي و 
خارجي عمالً قلعه گنج به عنوان يكي از قطب های 

حصير بافي در كشور شهرت پيدا كند. 

صنایع دستي 1000 زن قلعه گنجي به نمایشگاه های بین المللی رفت
با کمک بنياد مستضعفان

در حال حاضر ايران خارج از منطقه 
اوراسيا قرار دارد. اما حدود يک ماه 
ديگر يعني از پنج آبان ماه امسال 
و براساس توافق انجام شده 503 
قلم از کاالهاي ايراني براي اعمال 
تعرفه هاي ترجيح�ي کار خود را 

آغاز مي کنند
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صنايع اردبيل آماده صادرات به بازار اوراسيا

88498441سرويس  شهرستان

 اجراي 1380 برنامه به مناسبت 
هفته بزرگداشت دفاع مقدس در اصفهان     
به مناسبت بزرگداش�ت هشت سال     اصفهان
دفاع مقدس، 1380 برنامه در استان 

اصفهان برگزار مي شود. 
محمد نصراصفهاني فرمانده ناحيه مقاومت بسيج امام صادق )ع( اصفهان 
گفت: بسيج ناحيه امام صادق)ع( اصفهان در هفته دفاع مقدس اقدام به 
برگزاري حدود يك هزار و ٣۸۰ برنامه در پايگاه ها و حوزه ها مي كند.  وي 
افزود: دو گروهان بسيجي شامل گروهان تشريفات و حماسي امسال در 
رژه صبح روز يك شنبه ٣١ شهريور حضور پيدا خواهند كرد و عالوه بر اين 
حدود ٢۰ ايستگاه فرهنگي شاخص در سطح شهر اصفهان با عنوان »ما 
پيروزيم« با موضوع دفاع مقدس، عاشورا و استكبارستيزي در مكان هاي 
پل بزرگمهر، ميدان احمدآباد، ميدان قدس، قهجاورستان، خوراسگان، 
پل خواجو، مردآويج، گذر شهدا، ترمينال كاوه، حرم حضرت زينب و محله 
هفتون حضور خواهند داشت.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج امام صادق)ع( 
اصفهان تصريح ك��رد: برنامه اي با محوريت بس��يج اصناف عنوان »يك 
كاسب يك دانش آموز« با همراهي كسبه و اصناف برگزار مي شود، در اين 
برنامه هر كسبه بسته هايي از نوشت افزار و بقيه اقالم مورد نياز تحصيلي 
را به يك يا چند دانش آموز از مناطق كمتر برخوردار هديه مي كند.  نصر 
اصفهاني خاطرنشان كرد: در هفته دفاع مقدس ناحيه امام صادق)ع( بايد 
در تعداد شش غرفه در باغ غدير اجراي برنامه داشته باشد كه رده هاي بسيج 
برنامه هاي مختلف فرهنگي و دستاوردها و خدمات بسيج به جامعه را در 

اين شش غرفه به نمايش خواهند گذاشت. 

 بهره برداري از آرامستان بهشت علي )ع( 
در كرج   

آرامستان بهشت علي )ع( با هدف دفن     البرز
فوت ش�دگان مناط�ق غ�رب كرج و 
ش�هرهاي صفادش�ت، محمدش�هر، اش�تهارد افتت�اح ش�د. 
علي كمالي زاده شهردار كرج در مراسم افتتاح فاز نخست آرامستان بهشت 
علي )ع(، با بيان اينكه اين پروژه توسط مديريت بحران محقق شده، گفت: 
سال ۸۵ موضوعات مربوط به مستندس��ازي اين پروژه تكميل و مراحل 
مختلف واگذاري آن نيز از طريق سازمان جهادكشاورزي و منابع طبيعي 
به انجام رسيد.  وي افزود: فاز نخست اين پروژه حدود ۴۰ هكتار است و 
تمامي زيرساخت هاي مربوط به تدفين متوفيان در آن ايجاد شده است.  
شهردار كرج مس��احت پروژه آرامستان بهش��ت علي )ع( را ٢٢۰ هكتار 
عنوان و تصريح كرد: براي فاز نخست اين پروژه ١/۵ هكتار حصاركشي، 
١٢ هزار تن بتن ريزي و شش كيلومتر نيز برق كشي شده است.  كمالي زاده 
با بيان اينكه آرامستان بهشت علي)ع( به قسمت غرب كرج و شهرهاي 
صفادشت، محمدشهر، اشتهارد و... خدمات رساني مي كند، خاطر نشان 
كرد: با توجه به كم برخورداري اين مناطق هزينه اي كه براي دفن در اين 

آرامستان دريافت مي شود، ٢۰۰ هزار تومان خواهد بود. 

 فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم)ع( 
چهارمحال و بختياري خبر داد
 اجراي 800 عنوان برنامه 
در هفته دفاع مقدس    

فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم     چهار محال وبختياري 
)ع( چهارمحال و بختياري گفت: در 
هفته دفاع مقدس بيش از 88۹ عنوان برنامه در ۴۷ محور در اين 

استان برگزار خواهد شد. 
س��ردار علي محمد اكبري فرمانده س��پاه حضرت قمربني هاش��م )ع( 
چهارمح��ال و بختياري گف��ت: در هفته دف��اع مقدس بي��ش از ۸۸۹ 
عنوان برنامه در ۴۷ محور در اين اس��تان برگزار خواهد ش��د.  وي افزود: 
ويژه برنامه هاي دفاع مقدس از ٣١ شهريور با رژه اقتدار نيروهاي مسلح و با 
به نمايش گذاشتن تجهيزات و اقتدار نيروها در شهركرد مركز استان به اجرا 
گذاشته خواهد شد.  فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم )ع( چهارمحال 
و بختياري نبردهاي هشت سال دفاع مقدس را نبرد عاشورايي و علوي 
عنوان و تأكيد كرد: آنچه هميشه در كنار رزمندگان اسالمي به خوبي به 
چشم مي خورد توسل و توكل به ائمه اطهار و نامگذاري عمليات ها به اسم 
ائمه )ع( بود كه موجب مي شد تا با جديت و با تمام توان ازخودگذشتگي 
كرده و ايستادگي كنند.  سردار اكبري شعار امسال را »ما پيروزيم« عنوان 
كرد و افزود: دشمن در تفكرات خودش به فكر انهدام حكومت اسالمي در 
سه روز ابتدايي جنگ بود كه با حضور به موقع و همه جانبه مردم اين امر 
محقق نشد.  وي با اشاره به اينكه همه در هشت سال دفاع مقدس شركت 
داشتند ادامه داد: آن هايي هم كه نتوانستند در جنگ باشند با كمك مالي 
به جبهه ها و در پشت جبهه كمك كردند.  سردار اكبري ثمره ارزشمند 
دفاع مقدس و ايستادگي مقابل دشمن را پايداري و اقتدار نظام دانست و 
عنوان داشت: در دوران بعد از دفاع مقدس دشمنان به مرزهاي كشور طمع 
داشتند و فتنه هاي بسياري را شاهد بوديم اما ملت ايران با ايستادگي و 

بصيرت برگرفته از دفاع مقدس با آن مقابله كردند. 

 اقاي وزير! 
اين 2 ماه هم روي همه وعده ها

يكبار ديگر نياز مدارس و يكبار ديگر وعده جديد و يكبار ديگر جمالتي كه 
به »مي شود« ختم ش��د. يكبار ديگر مدارس مناطق محروم و اينبار وزير 
آموزش و پرورش كه از حذف مدارس خشتي و گلي سراسر كشور تا آبانماه 
سال جاري خبر مي دهد.  با اينكه هر سال موضوع مدارس كپري و خشتي و 
گلي و از همه مهم تر، مدارس فرسوده اي كه سقف هاي لرزانشان حادثه ساز 
مي شوند، نقل زبان مسئوالن است و در مورد حذف و بازسازي و نوسازي آنها 
وعده ها مي دهند، اما باز هم با آغاز سال تحصيلي جديد اخبار زيادي در مورد 
پابرجا ماندن اينگونه مدارس منتشر مي شود. اخباري كه نگراني والدين و 

دلهره دانش آموزان و وعده و وعيد مسئوالن را به همراه دارد. 
همين چند روز پيش بود كه از كرمان خبر رسيد هنوز هم كالس هاي كپري، 
چادري و كانكسي و غير مقاوم در مناطق مختلف اين استان قابل مشاهده 
است و مدارس خشتي و گلي در برخي اس��تان ها خود را براي پذيرايي از 
دانش آموزان آماده مي كنند.  با اين حال محس��ن حاج��ي ميرزايي وزير 
آموزش و پرورش شنبه كه به صداوسيما رفته و چشم در چشم مردم سخن 
مي گفت با اشاره به وجود مدارس كپري مدعي شد بايد براي سازه هاي اين 
مدارس براساس اقتضاي فضا، فكري شود. در عين حال مدارس خشت و گلي 
خطرناك تر است و تا پايان آبان حذف تمامي مدارس خشت و گلي را جشن 
خواهيم گرفت. البته بايد تأكيد كنم كه تا ابتداي مهرماه همه استان ها به جز 

سيستان و بلوچستان هيچ  مدرسه خشت و گلي نخواهند داشت. 
با توضيحات وزير محترم چنين استنباط مي شود كه هيچ استاني مدرسه 
خشتي و گلي ندارد و فقط سيستان و بلوچستان باقي مانده كه آن هم طي 
دو ماه آينده با اين مدارس خداحافظي خواهد كرد.  اما مروري بر قول و قرار 
مسئوالن طي يكسال اخير و اتفاقات ناگوار مدارس طي چند سال گذشته 
نش��ان مي دهد، اكثر اين حرف ها در زمان وقوع حوادث بوده و بعد از آن، 
بدون توجه به وظايف هر سازمان و نهاد و مديران و روساي آنها در زمينه رفع 

كمبودها، همه چيز به دست فراموشي سپرده شده است. 
همين چند ماه پيش و با پايان امتحانات خ��رداد بود كه خبرهاي زيادي 
در مورد ساخت مدارس جديد به جاي مدارس خشتي و گلي و بهسازي 
مدارس فرسوده و تأمين تجهيزات و امكانات آنها در زمان تعطيالت تابستان 
منتشر شد. اما حاال وقتي برخي از همين مسئوالن از تأمين سيستم گرمايي 
استاندارد تا قبل از آغاز فصل سرما يا رفع نواقص تا چند ماه آينده و تأمين 
نيازها پيش از پايان سال جاري حرف مي زنند، چنين استنباط مي شود كه 
آنها هم با بچه ها به تعطيالت تابستاني رفته و امروز به سركار خود بازگشته و 

متوجه نيازهاي مراكز آموزشي و وظايفشان در اين رابطه شده اند. 
تأسف بارتر اينكه، مسئوالن فكر مي كنند حتماً بايد حرف بزنند و در اين 
ميان راست و دروغش اصالً مهم نيست! امروز مسئوالن دولتي در شرايطي 
از حذف مدارس خش��ت و گلي و كپري در كرمان س��خن مي گويند كه 
نمايندگان مردم اين استان در مجلس در گفت وگوهاي جداگانه با رسانه ها 

وجود مدارس غيرمقاوم و كپري را تأييد كرده اند. 
ناگفته نماند تحصيل و حضور دانش آموزان در مراكز آموزشي فقط به يك 
بناي مقاوم ختم نمي شود و در اين ميان مسائل مهم تر ديگري نيز وجود 
دارد. ايجاد مراكز ش��بانه روزي در مناطق محروم براي پوشش تحصيلي 
عشاير و روستاهاي دور افتاده و جلوگيري از ترك تحصيل دانش آموزان اين 
مناطق از جمله موارد مهمي به شمار مي آيد كه اين اواخر از طرف فرمانداران 

شهرستان هاي شرق و جنوب استان كرمان نيز مطرح شده بود. 
به هر حال اين بار وزير آموزش و پرورش به عنوان عالي ترين مقام سيستم 
آموزش��ي كش��ور رودر روي مردم حرف زده و قول هايي داده كه همگان 
منتظرند تا ببينند تا دو ماه آينده چه تحوالتي در اين زمينه رخ خواهد داد. 
هر چند رسانه ها بنا به تكليف خود اين موضوع را پيگيري خواهند كرد، اما 
انتظار مي رود آقاي وزير براي نهادينه كردن خوش قولي و احترام به مردم و 
فرزندان آنها، پاي حرف خود بايستد و با حذف مدارس خشتي و گلي، يكبار 

براي هميشه پرونده اين مدارس را ببندد. 

ساخت 12 سد براي رفع كمبود آب بوشهر   
سرپرست شركت آب منطقه اي بوشهر     بوشهر
از ساخت 12 سد در اين استان خبرداد. 
حسين باشي زادگان سرپرست ش��ركت آب منطقه اي بوشهر با اشاره 
به ساخت ١٢ سد در استان گفت: ساخت اين سدها كه بين ٢۰ تا ۹۸ 
درصد پيش��رفت فيزيكي اس��ت ٢ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
مي شود و قادر است ساالنه افزون بر ۴۸۰ ميليون متر مكعب آب ذخيره 
كند.  وي حجم آب مصرفي اس��تان بوش��هر در بخش هاي كشاورزي، 
صنعتي و آشاميدني را افزون بر يك ميليارد متر مكعب در سال دانست 
و افزود: اكنون ١١۴ ميليون متر مكعب آب آشاميدني استان بوشهر از 
منابع س��طحي، زيرزميني و نمك زدايي تأمين مي شود و اين در حالي 
است كه بخش عمده اي از آب آشاميدني استان بوشهر در خارج از استان 
قرار دارد.  سرپرست شركت آب منطقه اي بوشهر با اشاره به ساخت سد 
دشت پلنگ از نوع خاكي و بتني و حجم ١۵۰ ميليون متر مكعب تصريح 
كرد: اين سد كه حدود ١۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد در ساخت آن 
افزون بر ۵۴۵ ميليارد تومان س��رمايه گذاري مي شود.  باشي زادگان با 
اشاره به ساخت سد خاييز تنگستان گفت: اين سد با پيشرفت ٣۰ درصد 
از نوع خاكي با هسته رسي است كه داراي ١۵/۷ ميليون مترمكعب حجم 
ذخيره و اعتبار ۷۰ ميليارد تومان است.  وي، از ساخت هشت سد كوچك 
در نقاط مختلف استان بوشهر خبرداد و بيان كرد: هشت سد با حجم ١٢ 
ميليون مترمكعب و اعتبار ۸٦/٣ ميليارد تومان در نقاط مختلف استان 
بوشهر در حال اجراست.  سرپرست ش��ركت آب منطقه اي بوشهر سد 
اخند را از ديگر سدهاي در حال س��اخت دانست و افزود: اين سد بتني 
وزني با پيشرفت ٢۸ درصد فيزيكي با اعتبار ١۸ ميليارد تومان در حال 
ساخت است كه با تكميل آن ساالنه افزون بر ٢ ميليون مترمكعب آب 

ذخيره و در تأمين آب كشاورزي، شرب و صنعتي نقش مهمي دارد. 

 رونمايي از طرح »نجات« 
با هدف ساماندهي حاشيه شهر مشهد     

استاندار خراسان رضوي از رونمايي طرح     خراسان رضوي
جه�اد اجتماع�ي »نج�ات« در راس�تاي 
ساماندهي حاشيه مشهد به صورت رسمي و با حضور مقامات استاني خبرداد. 
عليرضا رزم حسيني استاندار خراسان رضوي با اشاره به رونمايي از طرح 
»نجات« با هدف ساماندهي حاشيه شهر مش��هد گفت: تاكنون همه 
ارگان ها اقداماتي متفاوت براي ساماندهي در حاشيه شهر مشهد انجام 
داده اند اما هنوز هم حاش��يه وجود دارد لذا بايد اين دفعه با همگرايي 
بين دستگاه هاي متولي از بروز موازي كاري جلوگيري شود.  وي عدم 
توسعه يافتگي روستاها را دليل ايجاد حاشيه نشيني در شهرها دانست و 
افزود: بخش اول اقدامات مربوط به طرح »نجات« در روستاها با توجه 
به ظرفيت معين هاي اقتصاد مقاومتي در حال انجام است و در بخش 
دوم اقدامات بايد از گسترش حاشيه نش��يني جلوگيري شود.  وي بر 
همه جانبه بودن طرح »نجات« تأكيد كرد و بيان داشت: در فاز اول طرح 
»نجات« هشت محله انتخاب شده است تا به تدريج محالت مورد هدف 
از حاشيه مشهد خارج شوند لذا بعد از مدت زمان مشخصي مي توانيم 
سرانه هاي امنيتي، شغلي، ورزشي، اجتماعي و فرهنگي محالت هدف 

را با زمان قبل از اجراي طرح مقايسه كنيم. 

اردبيل ب�ه خاطر موقعيت جغرافياي�ي و اقليمي اش از وضعيت بس�يار 
مناسبي در زمينه توليد محصوالت گوناگون برخوردار است. استاني که 
عالوه بر تأمين مايحتاج خود و ساير استان ها در عرصه صادرات و ارزآوري 
هم حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.  با اين حال چند س�الي است که 
صنايع مختلف اردبيل با نوسانات زيادي مواجه بوده و همين امر مشكالت 
زيادي براي توليدکنندگان و صنعتگران آن به وجود آورده است. به طوري 

که در کنار گفته هاي معاون امور اقتصادي اس�تاندار اردبيل که معتقد 
است: »اردبيل بيشترين سهم را در صادرات به کشورهاي اوراسيا دنبال 
مي کند«، رئيس صنعت، معدن و تجارت اردبي�ل از تعطيلي 3۴درصد 
از واحدهاي صنعتي اين اس�تان خب�ر مي دهد و رئيس ات�اق بازرگاني 
اس�تان هم عدم برخورداري از فناوري هاي نوين و فقي�ر بودن اردبيل 
در حوزه صنايع تبديلي را چالش اساس�ي اين روزهاي صنايع مي داند. 

محمدرضاهاديلو

سجاد مرسلي
   گزارش يك


