
  مركزي: ش��ركت واگن پارس اراك با انعقاد تفاهمنامه با يك شركت 
چيني، تأمين 376 دس��تگاه متروي تهران را بر عهده گرفت.   مدير عامل 
واگن پارس اراك گفت: بر اساس مذاكرات فشرده در چند ماه اخير بين واگن 
پارس و طرف چيني، توافقي در قالب كنسرسيوم مشترك جهت تأمين و 
ساخت 376 دستگاه واگن مترو به همراه انتقال تكنولوژي مورد تأكيد قرار 
گرفت.  محمدرضا مختاري افزود: پيشنهاد توليد واگن ها به معاونت حمل و 

نقل و ترافيك شهرداري تهران ارائه و مورد موافقت قرار گرفت. 
  فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس از تكميل نهايي 9 پرونده آثار 
منقول استان به منظور ثبت در فهرست ملي كشور خبر داد.   مصيب اميري 
گفت: در راستاي ضرورت صيانت و نگهداري از آثار تاريخي و در ادامه ثبت 
آثار منقول استان، تدوين پرونده 9 اثر منقول شامل سه جلد قرآن تاريخي 
كه ارزنده ترين آن »قرآن هفده من« به خط ابراهيم سلطان در سال 834 
هجري قمري و از وزين ترين قرآن هاي موجود جهان، كه تا سال 1315 
در باالي دروازه قرآن ش��يراز قرار داش��ته و پس از آن به داليل مرمتي و 
حفاظتي به موزه پارس شيراز انتقال يافته است و همچنين نقوش برجسته 
كاخ والرين، درپوش استودان برزين با كتيبه پهلوي، سنگ قبر آذرشب 
)نيروگاه( با كتيبه پهلوي، سنگ قبر پناه با كتيبه پهلوي، پيكره گاو- مرد 
بيشاپور و س��نگ قبر نيكداد- برزيدك با كتيبه پهلوي از موزه مجموعه 

جهاني بيشاپور نهايي شده است. 
  لرستان: رئيس اداره تبليغات اسالمي پلدختر از برگزاري محفل انس 
با قرآن، با حضور قاري بين المللي در دهه مبارك فجر در اين شهرستان 
خبر داد.  حجت االسالم علي صيادي اظهار داشت: اين مراسم به مناسبت 
چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب اس��المي با حضور »وليزاده« قاري 
بين المللي و نفر اول مسابقات قرآني اوقاف در پلدختر برگزار مي شود.  وي 
افزود: محفل انس با قرآن با مشاركت ادارات تبليغات اسالمي، سپاه ناحيه 
پلدختر، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و اوقاف با محوريت اداره  تبليغات 
اسالمي شهرستان پلدختر روز ششم بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشا در 

مسجد امام حسين )ع( اين شهر برگزار مي شود. 
  يزد: مديركل تبليغات اسالمي اس��تان يزد از انتشار فراخوان مقاله 
همايش استاني »فخر چهلم« به مناس��بت چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اس��المي خبر داد.  حجت االسالم س��يدمحمد شريف حسيني 
كوهستاني گفت: اين همايش در 15 موضوع شامل ويژگي هاي خط امام 
خميني)ره( و رسالت هاي ما، تشابهات سيره و سلوك امام خميني)ره( و 
مقام معظم رهبري در عرصه سياست داخلي و خارجي، تبيين شعارهاي 
راهبردي انقالب اس��المي، رسالت  نس��ل جوان و چالش هاي پيش رو، 
راهكارهاي مشاركت جويي بيشتر مردم در عرصه هاي سياسي و اجتماعي 
و اقتصادي، نقش واليت فقيه و رهبري در مهار بحران ها با بيان مصداق، 
برجسته ترين دس��تاوردهاي جمهوري اس��المي در چهار دهه انقالب 
اسالمي، تبيين و تطبيق وضعيت كشور قبل و بعد از انقالب اسالمي در 
حوزه هاي مختلف، احصاء و تبيين مؤلفه هاي اقتدار ملي، تبيين اسالميت 
و جمهوريت نظام اسالمي با نگاه به مردم ساالري ديني و مؤلفه هاي آن، 
تطبيق ارزش ها ض��د ارزش ها در قبل و بعد از انقالب اس��المي، انقالب 
اسالمي و خدمت رس��اني به مردم، جايگاه و منزلت زن از منظر انقالب 
اسالمي، انقالب اسالمي بيداري مسلمانان و شكل گيري جبهه مقاومت و 

نظري به فرهنگ و روحيه ايثار و شهادت طلبي برگزار مي شود.

اردبيل به عنوان يكي از قطب هاي اصلي كشاورزي 
كشور شناخته مي شود. استاني مرزي كه به دليل 
شرايط آب و هوايي و خاك حاصلخيزش هر ساله 
بخش انبوهي از توليداتش را راهي كش��ورهاي 
همس��ايه مي كند و به منطقه اي ارز آور شهرت 
دارد. با اين حال همين استان به دليل تغييرات 
ناگهاني آب و هوايي، هرس��اله تع��داد زيادي از 
كشاورزان خود را از دس��ت مي دهد. چراكه بعد 
از تحمل خسارت هاي ناش��ي از سرمازدگي،  در 
كنار معضالت��ي همچون آفت زدگ��ي و كمبود 
منابع آبي هر س��ال تعداد زيادي از كشاورزان و 
باغداران دست از كار مي كشند و به سراغ مشاغل 
ديگر مي روند. شايد دليل اين موضوع كه گفته 
مي شود بخش قابل توجهي از اردبيلي ها در نبود 

كار به مشاغلي همچون تاكسيراني رو مي آورند 
هم همين باشد. بنابر اين با توجه به وجود خاك 
حاصلخيز اين استان، مسئوالن استاني تصميم بر 
اين گرفتند كه با احداث گلخانه معضل خسارت 
ديدن كشاورزان، افزايش شمار بيكاران و از بين 
رفتن محص��والت كش��اورزي را كاهش دهند. 
اتفاقي كه قرار است با احداث نخستين گلخانه 
بزرگ كشور در اين اس��تان رخ دهد. گلخانه  اي 
كه فاز نخست آن به تازگي آغاز شده و قرار است 
س��ال آينده به مرحله بهره برداري برسد. گفته 
مي ش��ود كه مس��احت كل اين گلخانه 1600 
هكتار است و مي تواند زمينه ايجاد 13 هزار شغل 
را براي اردبيلي ها فراهم كن��د. اتفاق بزرگي كه 
بايد در استان هاي ديگر هم آغاز شود و به عنوان 

الگويي اقتصادي مد نظر قرار گيرد. چرا كه بعد 
از توسعه فعاليت هاي كشاورزي زير سايه بان نه 
تنها محصوالت بازار پسند و بهتري توليد خواهد 
شد، بلكه معضل س��رما زدگي و آفت زدگي هم 
منتفي مي ش��ود. از همين رو ب��ا افزايش توليد 
مي توان به اين اميد داش��ت كه با فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي صادراتي، ارزآوري مناسبي از 

اين راه محقق شود. 
  حركت مغان در جهت كشاورزي صنعتي

الزم به ذكر اس��ت كه فاز نخس��ت اين گلخانه با 
مساحت 200 هكتار سال آينده افتتاح مي شود 
و در اين خصوص رئيس جهاد كش��اورزي استان 
اردبيل مي گويد: »10 ميليارد تومان اعتبار براي 
اجراي فاز نخس��ت بزرگ ترين مجتمع شهرك 

گلخان��ه اي كش��ور در اردبيل پيش بيني ش��ده 
است.« خليل نيكشا با اشاره به اينكه با جذب ديگر 
منابع مالي و مش��اركت بخش خصوصي اميدوار 
به بهره برداري هر چه س��ريع و مناسب مجتمع 
شهرك گلخانه اي هس��تند مي افزايد: »توجه به 
چنين طرح هاي بزرگ عمراني تسهيل گر تأمين 
نياز داخلي اس��تان و كش��ور و در ادامه صادرات 
محصوالت كشاورزي و ارزآوري خواهد شد.« گفته 
مي ش��ود محصوالت با كيفيتي كه در گلخانه ها 
توليد مي شوند، همان ظرفيت هاي استاني هستند 
كه مي توانند حتي تحريم ها را دور بزنند و اقتصاد را 
به حركت در بياورند. در اين خصوص نماينده مردم 
پارس آباد در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با »جوان« تأكيد مي كند: »شناسايي ظرفيت هاي 
اقتصادي، سرمايه گذاري، آغاز توليد كارشناسي و 
تكيه بر فرصت هاي داخلي تنه��ا راه برون رفت از 

معضل تحريم هاست.«
شكور پورحسين با اشاره به اينكه خاك شهرستان 
مغان كه قرار است در آن گلخانه احداث شود، 10 
برابر مناطق ديگر توان حاصلخيزي دارد، مي افزايد: 
»تكيه بر همين ظرفيت هاي داخلي و شكوفايي 
آنهاست كه نه تنها معضل بيكاري استان را برطرف 
مي كند، بلكه مي تواند به عنوان راهي براي افزايش 
فعاليت هاي اقتصادي هم معرفي شود.« بخصوص 
كه اين استان در نقطه مرزي قرار دارد و مي تواند 
به عنوان محلي براي فعاليت هاي تجاري معرفي 
شود. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه مي ده��د: »هرچقدر ظرفيت ه��اي بالقوه 
استاني به فعل درآيند و براي آنها سرمايه گذاري 
شود، به طور حتم رش��د اقتصادي و اشتغال هم 

افزايش مي يابد.«
پورحسين با اش��اره به موقعيت جغرافيايي مغان 
و هم مرز ب��ودن آن با جمه��وري آذربايجان بيان 
مي كند: »اين ش��رايط جغرافيايي خود تس��ريع 
كننده فعاليت ه��اي اقتصادي اس��ت و مي تواند 
به همكاري ايران با كش��ورهاي همسايه منتهي 
ش��ود.« احداث اين گلخانه هم بر همين مبنا در 
حال انجام اس��ت. گلخانه اي ك��ه صرفه جويي در 
مصرف آب، افزايش توليد محصوالت كشاورزي، 
افزايش اشتغال و ارزآوري را به همراه دارد. البته به 
گفته اين نماينده مجلس استان اردبيل و بخصوص 
شهرستان مغان مشكلي در جهت تأمين آب ندارد، 
اما عدم سياس��ت گذاري مناسب هدر رفت منابع 
آبي را افزايش داده اس��ت. اتفاقي كه با مديريت و 
برنامه ريزي ميان سازماني قابل حل شدن است.  
اتفاقي كه امروز در استان اردبيل رخ مي دهد و قرار 
است در سال هاي آتي كمك بزرگي به اقتصاد كشور 
در تمام زمينه ها كند، نتيجه بررس��ي و شناخت 
ظرفيت هاي منطقه اي است. برنامه ريزي كه بايد 
به عنوان الگوي ديگر اس��تان ها هم ق��رار گيرد با 
حمايت از توليدكننده داخلي راهي براي افزايش 
صادرات و درآمدزايي بين المللي فراهم آورد و اين 
نيز محقق نمي شود، مگر اينكه متوليان هر استان 
برنامه ريزي دقيقي براي ش��كوفايي ظرفيت هاي 

استان داشته باشند. 

فاز نخست احداث بزرگ ترين گلخانه كش�ور در اردبيل آغاز شده است. 
گلخانه اي كه مساحتي بالغ بر 1600 هكتار براي آن پيش بيني شده و قرار 
است صنعت كشاورزي اين استان را با تحولي بزرگ روبه رو كند. اين گلخانه 
كه فاز اولش در سال آتي به بهره برداري مي رسد زمينه ايجاد 14 هزار شغل 

را براي استان فراهم مي كند كه با توجه به مرزي بودن اردبيل، مي تواند به 
گفته كارشناسان قفل تحريم را هم بشكند و ارزآوري خوبي را براي كشور 
رقم بزند. اتفاق بزرگي كه با تكيه بر ظرفيت ه�اي داخلي در حال تحقق 
است و بايد به عنوان الگويي اقتصادي در مناطق ديگر كشور پيگيري شود. 
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غيرمترقبه  ش�ايد 
زلزله ترسناك ترين 
آنها باشد.  اتفاقي كه بدون خبر كردن مي آيد  و 
خرابي هاي بي ش�ماري روي دس�ت انس�ان ها 
مي گذارد.  شايد يكي از داليل مخوف بودن زلزله، 
مشخص نبودن زمان وقوع آن باشد. اما به هرحال 
اين يك حقيقت اس�ت كه اكثر مناط�ق ايران 
مس�تعد وق�وع زلزله اند.  الب�رز ه�م از اين امر 
مستثني نيس�ت.  موضوعي كه مي تواند زنگ 
خطري براي حوادث بعدي در اين استان باشد. در 
كنار اين موضوع سه بحران سيل، خشكسالي و 
آلودگي هوا از عواملي هستند كه به شدت استان 
البرز را تهديد مي كنند. اين مسئله موجب شد تا 
مديركل مديريت بحران استان البرز با تأييد اين 
معضالت از مديران شهري بخواهد تا براي حل 
آنه�ا برنامه ه�اي وي�ژه اي را در نظ�ر بگيرند. 

    
نزديكي به پايتخت و سيل مهاجرت سال هاي اخير 
به البرز به عنوان نزديك ترين استان به پايتخت سبب 
شده تا اين منطقه جمعيت بسياري را به سوي خود 
جلب كند؛ موضوعي كه موجب شده تا روزبه روز بر 
ميزان آلودگي هاي ناشي از تردد شهروندان كه اغلب 
با خودروهاي تك سرنشين سفر مي كنند، افزوده شود.  
در كنار اين موضوع، وقوع سيالب ها و خشكسالي ها 
و از همه مهم تر قرار گرفتن اين استان روي گسل ها 
سبب شده تا همواره ش��هروندان ساكن در مناطق 
مختلف البرز با تهديد جدي روبه روشوند؛ موضوعي كه 
مي طلبد براي رفع آن كه به كاهش تلفات ناشي از اين 

حوادث منجر مي شود اقدام جدي صورت بگيرد. 
   4 بحران خطرناك در البرز

ش��رايط موج��ود در اس��تان البرز س��بب ش��ده 

تا كارشناس��ان چهار بح��ران اصلي زلزله، س��يل، 
خشكسالي و آلودگي هوا را از مهم ترين چالش هاي 
مديران شهري در اين استان برشمرند و براي كاهش 
تلفات ناشي از آنها خواستار برنامه ريزي مدون باشند.  
مديركل مديريت بحران اس��تان البرز با تأييد اين 
تهديدات مي گويد: »چهار بحران اصلي استان البرز، 
شامل زلزله، سيل، خشكسالي و آلودگي هواست كه 
نگاه ويژه مديران شهري را مي طلبد.« مهدي مهرور 
مي افزايد: »به گفته كارشناسان هر 150 سال يك 
زمين لرزه در گسل شمالي و جنوبي البرز رخ داده 
است اما آخرين زلزله در اين منطقه سال گذشته با 
شدت 5/2 ريشتر پس از 170 سال رخ داد؛ اين زنگ 
خطري براي حوادث بعدي است.«  اين اظهارات در 
حالي است كه بررسي ها نشان مي دهد، از 31 حادثه 
طبيعي كه در ايران اتفاق مي افتد احتمال وقوع 21 

مورد در البرز وجود دارد؛ موضوعي كه مي طلبد تا در 
حوزه هاي نظارتي و نظام مهندسي بيشترين دقت و 
توجه انجام شود.  از آنجا كه در سال هاي اخير يكي از 
اولويت ها پيشگيري و پيش بيني است در اين زمينه 
نياز به برنامه ريزي مدون وجود دارد؛ چراكه هزينه 
كردن در اي��ن حوزه باعث جلوگيري از خس��ارات 
چند ميلياردي مي ش��ود.  در اين ميان قسمتي از 
پيش بيني و پيشگيري مربوط به آموزش صحيح، 
كارشناسي ش��ده و كاربردي است، به همين دليل 
تا كنون اقداماتي در راس��تاي آموزش هاي فراگير 
انجام گرفته است.  مجموعه 3 ميليوني استان البرز 
و كالنشهري مثل كرج با 10 منطقه شهرداري كه 
هركدام حال و هوا و س��ازه هاي مختلفي دارد نگاه 
ويژه اي را مي طلبد، لذا اين مهم موجب شده تا براي 
هر يك از اين مجموعه ها برنامه ريزي خاصي تعريف 

ش��ود.  از آنجا كه البرز داراي 355 روستاست لذا با 
اقدامات زيرساختي و پيشگيرانه مي توان از ظرفيت 
دهياران آموزش ديده به عن��وان يك امدادگر، يك 
كانون امداد و يك مركز امداد روستايي استفاده كرد.  
عالوه بر آن البرز داراي 17 شهر است و يكي از اولين 
استان هايي است كه ستاد بحران را در شهرداري ها 
و در قالب چهار كارگروه تش��كيل داده كه يكي از 
مهم ترين مباحث اين كارگروه هاي تخصصي، زلزله 
است، لذا با استفاده از اين ظرفيت ها مي توان كارهاي 
قابل توجهي در زمينه ايمني و كاهش تلفات انجام 
داد.  با توجه به اينكه استان روي گسل زلزله شمالي 
و جنوبي البرز ق��رار دارد بعد از وق��وع زلزله حدود 
40درصد از ساختمان هاي كرج بيش از 60 درصد 
آسيب مي بينند و 20 درصد آنها نيز به طور كامل 
فرو مي ريزند. بر اين اساس بايد مطالعات الزم براي 
شناسايي ساختار آسيب پذير شهر صورت بگيرد تا بر 
اساس آن بتوان براي كاهش خسارات ناشي از زلزله 

اقدامات الزم را انجام داد.  
عضو پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ايران با 
تأييد اين موضوع مي گويد: »لذا اين مهم مي طلبد 
تا براي مديريت قبل، هنگام و بعد از زلزله در كرج 
فكري به حال اسكان موقت شهروندان، بازگشايي 
راه هاي شرياني براي خدمات رساني به مجروحان 
و مصدومان احتمالي و... انجام گيرد.« محمدرضا 
قائم مقامي��ان مي افزايد: »بايد ب��راي جلوگيري 
از كاهش خس��ارات ناش��ي از وقوع زلزله، بانك 
اطالعاتي از ساختمان هاي شهر تهيه شود تا نسبت 
به ايمن سازي ساختمان هاي فاقد ايمني اقدامات 
الزم ص��ورت بگيرد. بر مبن��اي مطالعات صورت 
گرفته بايد به گونه اي عمل كنيم كه ساختمان  هاي 
مهم مثل بيمارستان ها، مدارس، آتش نشاني و... 

روي گسل احداث نشوند.«

از ۳1 حادثه طبيعي كه در ايران اتفاق مي افتد احتمال وقوع ۲1 مورد در البرز وجود دارد
زلزله،سيل،خشكساليوآلودگيهوادركمينالبرزيها
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 نماينده مردم پارس آباد در مجلس در گفت وگو با »جوان«: شناسايي ظرفيت هاي اقتصادي، سرمايه گذاري،
 آغاز توليد كارشناسي  و تكيه بر فرصت هاي داخلي تنها راه برون رفت از معضل تحريم هاست

 كشاورزي اردبيل با احداث 
گلخانه 1600 هكتاري رونق می گيرد

 زرآباد قطب توليد موز 
در سيستان و بلوچستان شد   

اختصاص 3 هزارو 500 هكتار از زمين هاي     سيستان وبلوچستان
زرآباد به كشت موز س�بب شده تا اين 
منطقه قط�ب توليد اين محصول در سيس�تان و بلوچس�تان ش�ود. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان با اعالم اين 
خبر گفت: در اين منطقه 6 هزار و 600 هكتار زير كش��ت محصوالت 
زراعي و باغي است و از ميزان 2 هزار و700  هكتار با توليد 69 هزار تن 
به محصوالت زراعي و 3 هزارو 900 هكتار با توليد 75 هزار و 500 تن به 
محصوالت باغي اختصاص دارد.  مجتبي پيري افزود: افزون بر 110 هزار 
تن موز از ابتداي امسال تاكنون از سطح باغات اين استان برداشت و روانه 
بازار مصرف داخل كشور شده است.  وي ادامه داد: 4 هزار و 500 هكتار 
از سطح باغات جنوب سيستان و بلوچستان به كشت موز اختصاص دارد 

كه 4 هزار و 100 هكتار آن بارور و بقيه غير بارور است.  
اين مسئول با بيان اينكه برداشت موز در سيستان و بلوچستان در طول 
سال انجام مي شود، افزود: امس��ال پيش بيني مي شود 130 هزار تن از 
اين محصول برداش��ت و روانه بازار مصرف داخل استان و كشور شود.  
رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيس��تان و بلوچستان گفت: ساالنه از 
سطح 9 هزار هكتار از باغات ميوه هاي گرمسيري استان 160 هزار تن 
انواع محصول برداشت مي شود كه موز با توليد 130 هزار تن بيشترين 

توليدات اين بخش را به خود اختصاص داده است.

 با حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( آغاز شد

 بهره برداری از 500طرح اشتغالزایی
 بنياد بركت در لرستان     

در شهرس�تان دلفان لرستان از 500 طرح اش�تغالزايي اجتماع  محور و 
تسهيالت  محور بنياد بركت به بهره برداري رسيد. همچنين عمليات 
اجرايي ۱۱0 پ�روژه  عمراني بركت آغاز ش�د و تفاهمنامه مديريت و 

راهبري طرح پيشرفت و آباداني اين شهرستان امضا گرديد. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( كه به استان لرستان سفر 
كرده بود با بيان اينكه اين ستاد، به دو دليل استان لرستان را به عنوان 
هدف اصلي براي آباداني و پيشرفت برگزيده است، گفت: اول به علت 
وجود معضل بيكاري و دوم به اين دليل كه معتقديم از طريق لرستان 
مي شود بخشي از مشكالت ساير نقاط كشور را حل و فصل كرد.  دكتر 
محمد مخبر با اشاره به قابليت ها، امكانات و ظرفيت هاي استان لرستان 
خاطرنشان كرد: مايه  تأسف است در منطقه اي كه به لحاظ آب، خاك 
و توانايي ها در ايران بي نظير است و با حفر 2 متر خاك به آب مي رسيم، 
شاهد بيكاري باشيم.  وي با بيان اين كه در چهل سال پس از پيروزي 
انقالب اس��المي، كارهاي فراوان و بزرگي در كشور انجام شده است، 
گفت: به همه  روستاهاي فاقد آب در پيش از انقالب اسالمي، آب رساني 
شده است. هم چنين وضعيت بهداشت و درمان امروز با پيش از انقالب 
قابل قياس نيست. در آن دوران نيمي از نوزادان متولد شده در روستاها 
جان خود را از دست مي دادند و در شهرها نيز از هر يك  هزار نوزاد، 120 
نفر از دست مي رفتند.  رئيس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
با اعالم آمادگي اين س��تاد براي همكاري بيش تر و بسيج همه  منابع 
براي پيشرفت و آباداني دلفان بيان كرد: نرخ بيكاري در دلفان نسبت 
به ساير مناطق استان لرس��تان كاهش چشم گيري پيدا خواهد كرد.  
مخبر با تأكيد بر اين مطلب كه با توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي 
مناطق محروم مي توان شاهد مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها 
بود، اظهار اميدواري كرد كه در سفر 2 سال آينده  خود، دلفان تغيير 

چهره داده و به يك شهر توسعه  يافته تبديل شده باشد. 
   دلفان الگوي توسعه  كشور

در اين مراسم موسي خادمي اس��تاندار لرستان هم با بيان اينكه توسعه  
پايدار دلفان تحت راهبري ستاد اجرايي آغاز ش��ده و همه  امكانات زير 
نظر يك برنامه، سيستم و مديريت واحد براي پيشرفت و توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي اين شهرستان بسيج شده است، گفت: با توجه به 
ظرفيت هاي خوب دلفان از جمله آب و خاك مناسب و مردم اهل كار و 
فعاليت، اين شهرستان مي تواند به عنوان يك الگو در كشور مطرح شود.  
الزم به ذكر است در سفر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به 
استان لرستان، 110 پروژه عمراني شامل پروژه هاي بهداشتي و درماني، 
آموزشي و فرهنگي با اعتبار 450 ميليارد ريال، افتتاح يا عمليات اجرايي 
آنها آغاز شد. مركز درمان ناباروري بركت جهاد دانشگاهي خرم آباد و مراكز 
بهداشت و درمان روستاهاي آشورآباد و شورآب از توابع شهرستان هاي 
ازنا و چگني از توابع شهرس��تان دلفان از جمله  اي��ن طرح هاي عمراني 
به شمار مي روند.  شايان ذكر است، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در راس��تاي محروميت زدايي، اش��تغالزايي و توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي لرستان، تاكنون از طريق بنياد بركت يك هزار و 402 طرح را در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اين استان با اعتباري بالغ بر يك هزار و 

570 ميليارد ريال به بهره برداري رسانده يا در دست اجرا دارد. 

 جوجه ریزي در سمنان 
با هدف كاهش قيمت مرغ در كشور 

   سمنان جوجه ريزي در دي ماه امسال نسبت به 
ماه گذشته به منظور جلوگيري از افزايش 
قيمت گوش�ت مرغ، 25 درصد در اس�تان س�منان افزايش يافت. 
مديرعامل اتحاديه مرغداران استان س��منان گفت: از ابتداي دي ماه 
س��ال جاري تا امروز يك ميليون و 545 هزار جوجه ريزي انجام شده 
و درصورت ادامه شرايط عادي، پيش بيني مي ش��ود تا پايان اين ماه 
2ميليون و 300 هزار جوجه ريزي به منظور تعديل قيمت گوشت مرغ 
در بازار شب عيد انجام شود.  كسري پيوندي با بيان اينكه در آبان ماه 
يك ميليون و 545 هزار جوجه ريزي و در آذرماه امسال يك ميليون و 
880 هزار جوجه ريزي انجام شده است افزود: علت گراني گوشت مرغ 

در بازار به دليل كاهش جوجه ريزي در ماه هاي گذشته بوده است.  
به گفته وي، كاهش جوجه ري��زي و افزايش قيمت گوش��ت مرغ در 
ماه هاي گذش��ته به دليل مش��كالت به وجود آمده در حمل و نقل و 
جابه جايي نهاده و طيور بوده اس��ت.  وي ادامه داد: در استان سمنان 
390 واحد مرغداري وج��ود دارد كه از اين تع��داد 300 واحد فعال 
هستند و دغدغه اي براي تأمين گوشت مرغ اين استان وجود ندارد اما 

كمبود گوشت مرغ بر قيمت اثرگذار است. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

نا ایمني بازار ساوه، شهر را تهدید مي كند
۲ س�ال پيش در چنين روزهايي ب�ود كه آتش س�وزي و تخريب 
ساختمان قديمي و فرسوده پالسكو جان باختن تعدادي از مأموران 
آتش نشاني، به يك فاجعه تبديل شد و پس از آن هم خبر فرسوده 
بودن اكثر بازارها در رسانه ها دس�ت به دست مي شد كه هر كدام 
مي توانند پالسكويي ديگر باشند.  البته اين اتفاق هم مثل صدها 
حادثه ديگر روي موج احساسي جامعه قرار گرفت و با همان شدتي 
كه آمده بود با همان ش�دت هم رفت.  بع�د از آن بازارهاي زيادي 
فرياد برآوردند كه تا فاجعه بعدي رخ نداده، به داد ما برسيد. از بازار 
همدان و زنجان گرفته تا بازار وكيل شيراز و بازار تاريخي ساوه. اما 
هيهات كه آنچه هرگز به گوش مسئوالن نرسيد، همين فريادهاست. 

    
گذشت زمان، فاجعه پالسكو را كم رنگ كرد و حتي وعده مسئوالن براي 
حمايت از صدمه و خسارت ديدگان آن هم به دست فراموشي سپرده 
شد، اما هر سال عمر بازارهاي فرسوده همچنان باالتر رفته و شايد همه 
منتظرند تا پالسكوي ديگري رخ دهد و شلوغ بازي و سروصداي بعدي 

و وعده و قول و فراموشي هاي پس از آن!
همين چند روز پيش بود كه خبر فرسوده بودن و احتمال وقوع حوادث 
ناگوار در بازار وكيل ش��يراز در رس��انه ها منتشر ش��د. بازاري كه بين 
شهرداري و ميراث و آتش نشاني و خود كس��به روي هوا مانده و هيچ 
كس نمي خواهد مسئوليت ايمن سازي آن را بر عهده بگيرد.  حاال هم 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ش��هرداري ساوه به ناايمن بودن 
بناهاي ساختماني در نقاط حاشيه نش��ين و برخي نقاط مركزي شهر 

اشاره كرد و بر لزوم ايمن سازي آنها تأكيد مي كند. 
   ساختمان ها نيازمند شناسنامه ايمني

افزايش ضريب ايمني بافت مركزي و فرس��وده شهر ساوه به ويژه بازار 
اصلي و برخي مجتمع هاي تجاري و مسكوني اين شهر در برابر حريق 
ضروري است.  اينها حرف هاي رئيس س��ازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري ساوه است كه بر همكاري شهروندان و كسبه در ارتقاي 
ضريب ايمني بناهاي مسكوني و تجاري شهر تأكيد كرده و مي گويد: »با 
توجه به اينكه با اجراي آموزش هاي صحيح ايمني و ايجاد يك فرهنگ 
مناسب ايمني مي توان از وقوع آتش سوزي و حوادث دلخراش جلوگيري 
كرد، سازمان آتش نشاني شهرداري ساوه با همكاري اصناف كالس هاي 
آموزشي براي كسبه پيش بيني كرده است.« محمدرضا برزگر با بيان 
اينكه در حال حاضر مشكالت ايمني در بسياري از ساختمان هاي ساوه 
به طور كامل احصا نشده و به تبع آن راهكار مناسبي نيز براي مقابله با 
حوادث در اين نقاط نيز انديشيده نشده است، مي گويد: »قطعاً بايد اين 
ساختمان ها ايمن سازي و شناس��نامه ايمني آنها نيز صادر شود.« وي 
اضافه مي كند: »ساخت و سازهاي غير اصولي در مناطق حاشيه نشين 
شهر موجب ايجاد كوچه هاي كم عرض و راه هاي دسترسي نامناسب 
شده است و اين ش��رايط مي طلبد كه فرهنگ س��ازي و آموزش هاي 
شهروندي در اين مناطق براي پيشگيري از حوادث افزايش يابد.« اين 
مسئول با بيان اينكه ما مؤظف به ايمن سازي شهر از خطر آتش سوزي 
هستيم، تأكيد مي كند: »در حال حاضر ساوه از مناطق پرخطر زيادي 
برخوردار است كه بازار تاريخي شهر يكي از اين مناطق ناايمن به شمار 
مي  رود و به دليل عدم راه دسترسي مناسب و نبود تجهيزات مورد نياز 
آتش نش��اني از لحاظ ايمني اين مكان وضعيت خوب��ي ندارد.« برزگر 
ادامه مي دهد: »بي توجهي برخي از مالكان و كسبه بازار به توصيه هاي 
پيشگيرانه سازمان آتش نش��اني و انبار كردن انواع كاال بدون توجه به 
رعايت استاندارهاي انبارداري، آشنا نبودن به اصول اوليه ايمني و كار با 
خاموش كننده و نيز عدم رعايت نكات ايمني موجب بروز خسارت مالي 
و جاني خواهد شد در حالي كه با كمي دقت مي توان روزانه از آمار قابل 

توجه حوادث و سوانح كاسته شود.«

سید احمد هاشمیمحمدرضا هاديلو

موزه وقف در گرگان راه اندازي مي شود 
مديركل اوقاف و امورخيريه استان گلستان از راه اندازي موزه وقف      گلستان

استان گلستان در شهرستان گرگان خبر داد. 
حجت االسالم روح اهلل سليماني فرد گفت: موزه وقف استان گلستان در امامزاده نور شهرستان گرگان راه اندازي 
مي شود. وي افزود: راه اندازي موزه وقف در استان با توجه به ظرفيت هاي موجود در موقوفات و بقاع متبركه اعم 
از كتيبه ها، وقف نامه ها و غيره كه متعلق به چند قرن پيش است مي تواند براي عموم بسيار جذاب بوده و مورد 
استقبال قرار گيرد.  مديركل اوقاف و امورخيريه استان گلستان افزود: فضاي پيشنهادي براي ايجاد اين موزه؛ 
مهديه آستان مقدس امامزاده نور )ع( شهرستان گرگان است.  سليماني فرد خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
مهديه آستان مقدس امامزاده نور)ع( در بافت قديمي شهرستان گرگان قرار دارد به همين خاطر مكان اين 

موزه نيز از ظرفيت خوبي برخوردار بوده و مي تواند در محقق شدن اهداف اين موزه نقطه قوتي باشد. 

نصب 90 دستگاه آبگرمكن خورشيدي در روستاهاي زنجان      
رئيس اداره حفاظت و حمايت منابع طبيعي استان زنجان از نصب     زنجان
90 دستگاه آبگرمكن خورش�يدي در روستاهاي استان زنجان با 
ه�دف حراس�ت از عرصه ه�اي مل�ي و طبيع�ي و حف�ظ پوش�ش جنگل�ي خب�ر داد. 
مهدي آرميون، با بيان اينكه بديهي اس��ت يكي از مهم ترين اهداف سازمان جنگل ها و مراتع كشور 
حفاظت و حمايت از منابع طبيعي مي باشد، گفت: در همين راستا اداره كل منابع طبيعي استان زنجان 
در قالب طرحي تحت عنوان »حفاظت مشاركتي« درصدد حفاظت از منابع طبيعي برآمده است.  وي 
افزود: در سال جاري؛ در راستاي اجراي پروژه حفاظت مشاركتي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان زنجان به منظور جلوگيري از قطع بي رويه درختان جنگلي، اقدام به جايگزيني آبگرمكن هاي 

خورشيدي به جاي آبگرمكن هاي هيزمي نموده است.


