
حمله به سواحل و لقمه لقمه خوردن آن آنقدر 
عادي و روزمره شده که انگار گروهي صاحب 
قدرت اين منابع طبيعي و عمومي را مال خود 
مي دانن�د و بدون در نظر گرفت�ن حق مردم و 
قوانين موجود در رابطه با حريم دريا و... هر وقت 
و هر کجا  دلشان ساحل مي خواهد، مقداري از 
آن را تکه مي کنن�د و مي بلعن�د. اينها آنقدر 
قدرت دارند که در برخي ش�هرهاي ساحلي، 
ديگر ساحلي باقي نگذاشته اند. درست مثل 
ش�هر »کوهي خيل« در اس�تان مازندران که 
با وجود مجاورت با س�احل درياي خزر، فاقد 
زمين س�احلي جهت اجراي طرح درياس�ت. 

    
حاال همه م��ردم مي دانند که ويالهاي ش��يک و 
الکچري ساحلي مازندران متعلق به افراد صاحبنام 
و برخي نيز مربوط به چهره هاي هنري، اقتصادي 
و اجتماعي کشور است و هر روز سطحي از ساحل 
و دريا را قانوني يا غيرقانوني تصرف مي کنند و با 
ديوار س��يماني عظيمي آن را به نام خود و به دور 
از چش��م مردم براي اس��تراحت و تفريحاتشان 
کنار مي گذارند.  غم انگيز آنجاست که وقتي قرار 
مي ش��ود در مورد ميزان س��واحل متصرف شده 
حرفي زده شود، مسئوالن امر چنان آمار دقيقي 
ارائه مي کنند که گويي خودشان اين سواحل را متر 
کرده و به يقه سفيدها تحويل داده اند.  اگر اطالعات 
تا اين حد کافي است، پس چرا مشخص نمي شود 
چه کسي اجازه اين ساحل خواري ها را داده و با علم 
به اينکه اين کارها غيرقانوني بوده چرا پس گرفته 
نمي شود.  مازندران 480 کيلومتر نوار ساحلي دارد 
که طبق اعالم مسئوالن دستگاه قضايي 80 درصد 
سواحل استان در تصرف بخش هاي مختلف است 

و از اين ميزان 28 درصد از س��وي دس��تگاه هاي 
دولتي، 12 درصد از سوي شهرک هاي ساحلي، 
24 درصد از س��وي افراد حقيقي و 10 درصد از 
سوي نهادها تصرف شده و چهار درصد آزاد است 
که در اختيار عموم ق��رار نمي گيرد. اين در حالي 
اس��ت که در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه 
آمده که تمامي دستگاه هاي دولتي داراي اراضي 
ساحلي موظف به آزادسازي ساحل هستند و در 
اين ماده هيچ نامي از نهاده��اي غيردولتي ذکر 
نشده و همين امر موجب مستثني دانستن برخي 

نهادها از اجراي ماده 63 قانون است. 
  واگذاري ها شفاف نيست و مردم عصباني اند!

با وجود هفت روستاي ساحلي در بخش گيلخواران 
جويبار، مردم به سواحل دسترسي ندارند و بخش 
اعظمي از س��واحل يعني بي��ش از ۵0 درصد آن 
به افرادي واگذار ش��ده که عب��ارت تحت اجراي 
پروژه را يدک مي کش��ند.  ساحل خواري ها آنقدر 
پيش��رفت کرده که در برخي ش��هرهاي ساحلي 
مثل کوهي خيل ديگر ساحلي باقي نمانده و بايد 
پيشوند »س��احلي« را از اين ش��هر پس بگيريم. 
حاال ش��هر »کوهي خيل« در اس��تان مازندران با 
وجود مجاورت با س��احل درياي خزر، فاقد زمين 
ساحلي جهت اجراي طرح درياست. به طوري که 
شهردار کوهي خيل با اشاره به اين نکته که ديگر 
س��احلي براي اجراي طرح دريا نداريم، مي گويد: 
» با وجود تمام پيگيري ه��ا موفق به تملک زمين 
ساحلي جهت اجراي طرح دريا نشده ايم و حدود 
2۵ هزار نفر ساکنان بخش گيلخواران جويبار از 
اين موهبت بي بهره هستند.« علي اصغر قاسمي 
از شفافيت نداش��تن در روند واگذاري زمين هاي 
ساحلي ابراز نارضايتي کرد و ادامه داد: » با وجود 

تأکيدات استاندار، فرماندار شهرستان و نمايندگان 
مجلس، واگذاري زمين هاي س��احلي همچنان 
با عدم ش��فافيت همراه بوده و اين موضوع موجب 
نارضايتي مردم و بي اعتمادي به مسئوالن ذيربط 
شده است.« وي مي افزايد: » زمين 8 هکتاري که 
از سال 88 قرار بود به شهرداري کوهي خيل جهت 
اجراي طرح سالم سازي واگذار گردد، متأسفانه با 
واگذاري هاي غيرشفاف به صنايع دريايي واگذار 
شد.« با توجه به اينکه س��واحل درياي مازندران 
قابليت کناره گيري کشتي را ندارد، حاال قرار شده 
حدود 8 هکتار از س��واحل خزر جهت ويال سازي 
کارکنان سازمان صنايع دريايي اختصاص يابد اما 
نکته حائز اهميت اينکه اين سازمان هيچ نمايندگي 
در شهرستان مربوطه ندارد.  شهردار کوهي خيل با 
اعالم اينکه تنها شهر س��احلي هستيم که زمين 
س��احلي نداريم، مي گوي��د: » از 18 کيلومتر نوار 
ساحلي شهرستان جويبار، يک کيلومتر آن هم در 

اختيار مردم نيست.«
  ساحل خواري به نام سرمايه گذاري

در مي��ان حرف هاي مس��ئوالن اس��تاني نکاتي 
وجود دارد که هر شنونده اي را به فکر فرو مي برد. 
جمالتي مثل اينکه با وجود تأکيدات اس��تاندار، 
فرماندار شهرستان و نمايندگان مجلس، واگذاري 
زمين هاي ساحلي همچنان با عدم شفافيت همراه 
است! يعني چطور مي ش��ود همه کساني که به 
نوعي در تصميم گيري هاي استاني دخيل هستند 
هم از عدم شفافيت در واگذاري ها صحبت کنند. 
مگر چه کساني براي سواحل تصميم مي گيرند؟

در همين رابطه سيدعلي اسد، فرماندار جويبار از 
تشکيل کارگروهي در خصوص بررسي زمين هاي 
ساحلي خبر مي دهد و خاطر نشان مي کند: »مسير 

را براي س��رمايه گذاران واقعي هموار مي کنيم تا 
در اجراي کار خود مش��کلي نداشته باشند اما اگر 
فردي زمين را به بهانه سرمايه گذاري تصرف کرده 
و اقدامي صورت نگيرد، خلع يد صورت مي گيرد.« 
محمد فقيه، بخشدار گيلخواران نيز معتقد است که 
بحث واگذاري زمين هاي ساحلي با هدف توسعه و 
رونق گردشگري و اقتصادي در سنوات گذشته انجام 
شده اما آنچه مشخص است فقط تعداد محدودي 
از واگذاري ها در مسير اصلي خودش حرکت کرده 
و بخش اعظم آن فقط براي تملک زمين بوده است.  
متأسفانه نبود عزم ملي براي آزادسازي حريم قانوني 
دريا بسيار مشهود اس��ت که در اين ميان مي توان 
به اختالف بي��ن مجلس و دولت درباره س��ازمان 
عمران سواحل شمال اشاره کرد، به طوري که در 
برنامه چهارم مصوب و قانون شده است که حريم 
قانوني دريا بايد آزادس��ازي شود، اما يک عزم ملي 
و متولي قوي و با مهارت براي اين کار وجود ندارد. 
در همين رابطه س��يف اهلل فرزانه، مديرکل ميراث 
فرهنگي مازندران مي گويد:» در حال حاضر شاهد 
آن هستيم که با وجود آنکه دستگاه هاي مختلف 
مانند شهرداري و سازمان دهياري ها فعال هستند، 
اما زمين خوار کار خودش را مي کند و اين نش��ان 
مي دهد که دريا متولي ندارد. البت��ه در قانون نيز 
اشکالي وجود دارد که در آن نام دستگاه هاي وابسته 
به دولت و اشخاص حقيقي و نهاد هاي غيردولتي 
ذکر نش��ده اس��ت و بايد اين قانون اصالح شود.« 
البته محمدجواد حشمتي مهذب، معاون قضايي 
دادستاني کل کشور نيز مي گويد: »در بحث سواحل 
از سال ۵4 قانون صريح و ش��فاف براي آزادسازي 
داريم که هنوز اجرا نشده است و بسياري از دخل و 
تصرف هاي سواحل به دليل عدم اجراي قانون است 
و بايد در اجراي قانون حد حريم دريا مشخص باشد، 
زيرا هم حواس س��ازنده جمع باشد و هم مجري و 
قاضي تکليفش روشن باشد. افراد با صحنه سازي و 
حيله و ترفند هاي مختلف ساحل را تصرف مي کنند، 
چون از قبل حريم س��احل و دريا مشخص نشده 
است، بنابراين اگر بر اجراي قانون تأکيد شود و مردم 

نيز مطالبه کنند، مشکل حل مي شود.«

وسايل بازي استانداردسازي شوند
 خنده و جيغ كودكان آذربايجان غربي 

در شهربازي هاي غير استاندارد!
پروژه احداث بزرگ ترين شهربازي شمال غرب کشور که قرار بود 
در استان آذربايجان غربي احداث شود، در حد وعده باقي مانده و 
هنوز در محوطه آن آجري روي آجر گذاشته نشده است. وضعيت 
وسايل بازي پارك ها و شهربازي هاي اين استان مطلوب نيست و 
25 هزار کودك آذربايجان غربي در حالي از اين وس�ايل استفاده 
مي کنند که نمي دانند به دليل غيراس�تاندارد بودن برخي از آنها 
ممکن است هر لحظه  حادثه اي هر چند کوچك برايشان رخ دهد. 

    
صداي قهقهه و خنده كودكان در بين وسايل بازي تمام محوطه را پر كرده 
است. بچه ها التماس آميز به مادر و پدرشان نگاه مي كنند و فقط يك بار ديگر 
بازي كردن را مي خواهند و والدين در دوراهي رضايت دادن براي شنيدن 
صداي خوشحالي كودكشان و نگراني از غيراستاندارد بودن وسايل بازي 
مي مانند. وسايل بازي كه بارها و بارها تأكيد شده است كه بازي كردن با آنها 
ممكن است هر لحظه حادثه اي را رقم بزنند و طي سال هاي گذشته هم بستر 
حوادث متعددي چون سقوط و جراحت بوده اند. با اين حال مادرها و پدرها 
نمي توانند جلوي بازي كودكان را بگيرند و باالخره رضايت مي دهند. اين 
وضعيت والدين 25 هزار كودكي است كه در استان آذربايجان غربي زندگي 
مي كنند و شهر و روستايشان از كمترين خدمات تفريحي استاندارد برخوردار 
است. در اين خصوص مدير كل بهزيستي آذربايجان غربي تأكيد مي كند: 
»فضاهاي بازي و تفريحي استان نيازمند مناسب سازي است.« سعيد فريور 
مي افزايد: »فضاهاي بازي و تفريحي در سطح استان به ويژه كالنشهر اروميه 

با وجود اقدامات انجام شده، همچنان به طور كامل استاندارد نيستند.«
  كودكان در انتظار افتتاح يك شهربازي 

بنابر اين با توجه به نياز جمعيتي اس��تان آذربايجان غربي به وسايل بازي، 
قرار بود ش��هريورماه سال جاري مدرن ترين ش��هربازي شمال غرب كشور 
در اين استان افتتاح ش��ود. با اين حال اين طرح كه مدت هاست آغاز شده، 
زمان بهره برداري اش از مناسبتي به مناس��بت ديگر در حال انتقال است و 
هيچ كدام از وعده هاي متوليان اس��تاني در خصوص آن عملي نمي شود. 
عضو شوراي شهر اروميه كمي قبل تر گفته بود كه 14 دستگاه متنوع براي 
شهربازي خريداري  شده كه 12 دستگاه آن نصب شده است و بعد از پايان 
نصب چرخ وفلك، شهربازي به  طور كامل تكميل مي شود. عادل فتاحي در اين 
خصوص تأكيد كرده بود كه كارهاي عمراني شهربازي به اتمام رسيده است، 
اما منتظر صدور دستور افتتاح از سوي استانداري هستند.  گفته مي شود كه 
كل زيرساخت شهربازي 60 ميليارد تومان هزينه در بر داشته است. با اين 
حال همچنان بخش هايي از اين مجموعه هنوز ناقص است و برخي مدعي 
هستند كه همين نقص ها منجر به تأخير در افتتاح اين واحد تفريحي شده 
است. مشكل راه هاي دسترسي،  تكميل نبودن مسجد شهربازي، پاركينگ 
و غيره از اين دست مشكالت عنوان مي شوند. عالوه بر اين برخالف اينكه 
ادعا شده بود كه مدرن ترين شهربازي شمال غرب خاورميانه در اين استان 
احداث شود، اما حسين پناهي ديگر عضو شوراي شهر اروميه معتقد است كه 
اين شهربازي كه در حال ساخت است به هيچ عنوان مدرن نيست. با اين حال 
مردم آذربايجان غربي كه مدت هاست در انتظار افتتاح يك شهربازي هستند، 
مي خواهند هرچه سريع تر اين شهربازي با وسايل بازي استاندارد افتتاح شود. 
اما اين پروژه هم اسير وعده هاي بي سرانجام شده است. طرحي كه مي توانست 
نياز بخشي از كودكان استان را برطرف كند. از همين رو ضروري است هرچه 
سريع تر مسئوالن استان آذربايجان غربي طرح هايي را در خصوص نصب و 
استاندارد سازي وسايل بازي در استان دنبال كنند و باالخره به اين نگراني 

خانواده ها در خصوص حادثه خيز بودن وسايل بازي خاتمه دهند.

ميترا شهبازي

همين كنار تهران، 

محمدرضا عباسي
   گزارش 2

يي ســــتا و  ر
 به نـام لهـك در 
شهرستان اسالمشهر قرار دارد كه از ساده ترين 
امكانـات ابتدايي هم محروم اسـت. اهالي اين 
روسـتا كه جمعيتشـان به كمتـر از 20 خانوار 
مي رسد در حالي روزگار خود را مي گذارنند كه 
در بقاياي ساختمان هاي باقي مانده از يك قلعه 
فرسـوده كه هر لحظه ممكن اسـت آوار آن بر 
سرشان خراب شود زندگي مي كنند. با توجه به 
جمعيت منطقه كه نمي تـوان از محبت اجراي 
طرح هاي هادي برخوردار شود، نيروهاي جهادي 
تصميم به ساخت ساختمان هايي براي اين روستا 
گرفتند. اما درست از وقتي بسيجيان آستين باال 
زدند با موانع متعددي روبه رو شدند كه رفع آن 
در گـرو توجـه متوليـان دولتـي اسـت. 

    
در حالي روستاي لهك كه در فاصله10كيلومتري 
جنوب غربي شهر تهران و در ش��رقي ترين نقطه 
شهرستان اسالمش��هر واقع ش��ده كه تعدادي از 
هموطنانمان را در خ��ود جاي داده ك��ه به ناچار 
و با دس��ت تقدير زمانه به اين مكان ك��وچ كرده و 
زندگي مشقت باري را مي گذرانند. اهالي ساكن در 
روستاي لهك در حالي زندگي روزمره خود را سپري 
مي كنند كه بقاياي ساختمان هاي باقي مانده از يك 
قلعه كهنسال با شرايط غير ايمن و در حال ريزش 
در زمستان هاي سرد و تابستان هاي گرم به عنوان 
تنها س��رپناه اين مردم بوده و در صورت وقوع يك 
زلزله با قدرت ۳ ريشتر اين بناها به طور قطع تخريب 
مي شوند. از همين رو بسيج سازندگي استان تهران با 
بهره گيري از گروه هاي بسيجيان جهادگر، متشكل از 
متخصصان و دست اندركاران با سابقه و مجرب در امر 
ساخت و ساز تصميم به بازسازي اين روستا گرفت. 

در همين راس��تا طرح احداث 50 واحد مسكوني 
با حضور جانش��ين سازمان بس��يج مستضعفان، 
استاندار سابق تهران، مسئول بسيج سازندگي كشور 
و مقامات استاني و محلي در تاريخ 19شهريور ماه 

سال جاري طي مراسمي كليد خورد. 
  كاغذبازي اداري مسير بسيجيان را سد كرد! 

كلن��گ آغ��از عملي��ات اجراي��ي اي��ن پ��روژه 
محروميت زدايي در حالي به زمين زده شد كه بنابر 
اعالم مسئوالن بسيج سازندگي و سپاه پاسداران 
برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته بود تا همزمان 
با چهلمين س��الگرد پي��روزي انقالب اس��المي و 
گراميداش��ت اي��ام اهلل دهه فجر س��اختمان هاي 
مسكوني اين پروژه تكميل و در اختيار اهالي منطقه 
قرار داده شود. با اين حال هنوز به رغم پيگيري هاي 
انجام شده و مشاهدات ميداني از سطح اين روستا 
نه تنها س��اختمان هاي مورد نظر احداث نش��ده، 

بلكه هنوزهي��چ اقدام عمران��ي در منطقه صورت 
نگرفته است. عدم همراهي و همكاري اداراتي نظير 
بنياد مسكن انقالب اسالمي و جهاد كشاورزي در 
اجراي طرح و تعيين تكليف وضعيت موجود و عدم 
پاسخگويي به استعالمات الزمه، مانع از اين شده 
است كه جهادگران بسيجي به رغم اينكه امكانات و 
تجهيزات و ادوات مورد نياز را براي احداث بناهاي 
مقاوم آم��اده كرده اند، اما فرص��ت خدمت گذاري 
به جامعه محرومان را از دس��ت داده اند. مس��ئول 
بسيج سازندگي سپاه سيدالشهدا استان تهران در 
گفت وگويي با خبرنگار روزنامه »جوان« با اشاره به 
وضعيت ساكنان روستاي لهك، مي گويد: »براساس 
برنامه ريزي انجام ش��ده قرار ب��ود زمين مورد نياز 
براي احداث 50 واحد مسكوني در روستاي لهك 
در اختيار مجموعه بسيج سازندگي قرار گيرد كه 
متأس��فانه به رغم پيگيري هاي انجام شده اين امر 

محقق نشده است.« س��رهنگ غالمي مي افزايد: 
»متأسفانه بروكراسي اداري و عدم همكاري برخي 
ادارات و دس��تگاه هاي اجرايي مانع از اجراي اين 
طرح شده كه مي طلبد مسئوالن امر هم با يك عزم و 
اراده جهادي نسبت به رفع مشكالت و موانع سر راه 
اين طرح را كنار بزنند.« بخشدار مركزي شهرستان 
اسالمشهر با اشاره به اينكه اهالي روستاي لهك از 
بوميان روستاهاي اسالمشهر نبوده و از ديگر نقاط 
كشور به اين منطقه مهاجرت كرده اند به »جوان« 
مي گويد: »به  رغم مسائل و مش��كالت موجود و با 
توجه به وضعيت ساكنان روستاي لهك، اين وظيفه 
حاكميت و دولت است كه نسبت به رفع مشكالت 

به وجود آمده در اين منطقه اقدام نمايد.« 
سجاد برنجي مي افزايد: »بايد تدابيري انديشيده 
ش��ود تا در صورت رفع مشكل اين روستا، مجدداً 
ش��اهد ش��كل گيري كانون هاي جمعيتي نظير 
روستاي لهك در اين منطقه نباشيم.« وي ادامه 
مي دهد: »بر اساس سرشماري سال 95 جمعيت 
روستاي لهك زير 20 خانوار بوده و بر اساس قانون، 
اجراي طرح هادي در اين روستا غيرممكن است.« 
بخشدار مركزي اسالمشهر با اشاره به اينكه سپاه 
پاسداران و بسيج سازندگي براي ساماندهي اين 
روس��تا اعالم آمادگي كرده اند بيان مي كند: »در 
آخرين جلسه ستاد بازآفريني بافت هاي فرسوده 
شهرستان اسالمش��هر كه در تاريخ 24 آبان ماه 
9۷ برگزار شد مقرر ش��د، با توجه به قرار گرفتن 
بخشي از اراضي روستا در خارج از حريم و با اخذ 
اس��تعالمات الزم و موافقت بنياد مسكن انقالب 
اسالمي و جهاد كشاورزي نس��بت به رفع موانع 
اداري براي بازسازي اين روس��تا و انجام فعاليت 
عمراني اقدام شود.« با اين تفاسير انتظار مي رود كه 
هر چه سريع تر موانع موجود بر سر راه اجراي اين 

عمليات عمراني در منطقه برچيده شود. 

جهادگران براي رفع محروميت از روستاي لهك اسالمشهر بسيج شدند
مسئوالن فقط موانع و کاغذبازي ها را رفع کنند

زمين ۸ هکتاري که از سال ۸۸ قرار 
بود به شهرداري کوهي خيل جهت 
اجراي طرح سالم سازي واگذار گردد، 
متأسفانه با واگذاري هاي غيرشفاف 
به صنايع دريايي واگذار شد.  با توجه 
به اينکه س�واحل درياي مازندران 
قابليت کناره گيري کشتي را ندارد، 
حاال قرار ش�ده ح�دود ۸ هکتار از 
س�واحل خ�زر جه�ت ويال س�ازي 
کارکنان س�ازمان صناي�ع دريايي 
اختصاص يابد اما نکته حائز اهميت 
اينکه اين سازمان هيچ نمايندگي در 

شهرستان مربوطه ندارد
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كوهي خيل مازندران ديگر ساحلي براي خوردن ندارد!
 با اينکه در بحث سواحل قانون صريح و شفافي براي آزادسازي وجود دارد 

اما هرگز اجرا نشده و با صحنه سازي و حيله ساحل را مي خورند و رويش آب دريا را !

  اردبيل: رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل گفت: 
امسال ۳0 پروژه عمراني نيمه تمام استان توسط دستگاه هاي دولتي براي 
اجرا به سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار شده است. داود شايقي افزود: 
اين پروژه ها كه قرار بود امسال به بخش خصوصي واگذار شود به شكل 100 
درصد انجام شده و تا پايان سال پروژه هاي جديد نيز به اين ليست اضافه 
مي شود. دولت نيز با توجه به كمبود منابع مالي به واگذاري اين پروژه ها به 

بخش خصوصي هم در بودجه سال جاري و هم سال آينده تأكيد دارد. 
  بوشهر: مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس از افزايش 56 ميليون 
مترمكعبي برداش��ت گاز از ميدان پارس جنوبي تا پايان سال خبر داد و 
گفت: دستيابي به اين ظرفيت، ركورد تازه اي در حوزه توليد و بهره برداري 
از مگاپروژه هاي گازي پ��ارس جنوبي بر جاي خواهد گذاش��ت. محمد 
مشكين فام افزود: در حال حاضر، ايران از ميدان مشترك پارس جنوبي، 
روزانه 580 ميليون مترمكعب گاز برداشت مي كند كه با تحقق برنامه هاي 
توسعه اي، اين رقم تا پايان سال جاري با ثبت يك ركورد تازه، به بيش از 

6۳0 ميليون مترمكعب افزايش مي يابد. 
  كردستان: رئيس اداره بهره برداري منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
كردستان از احياي 2۳0 هكتار اراضي ملي با گياهان دارويي در كردستان 
خبر داد و گفت: با همكاري كارشناسان معاونت فني اداره كل، 25 هزار 
نشاء گياهان دارويي در محل نهالستان گريزه سنندج توليد شده است. پيام 
شريفي افزود: اين نشا ها جهت استفاده در پروژه هاي بيولوژيك آبخيزداري 
و آبخوانداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و در قالب عمليات كپه 
كاري و بذر پاشي، احيا و غني سازي مراتع مورد استفاده قرار گرفته است. 
  سيستان و بلوچستان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان سراوان از 
راه اندازي اولين جايگاه شتر شيري شهرستان در بخش مركزي روستاي 
سررينك با تأمين 19نفر ش��تر خبر داد و گفت: اين طرح با مشاركت 
بخش خصوصي و با س��رمايه گذاري 600ميليون ريالي به بهره برداري 
رسيده است. شيرزاد كمالي افزود: شير استحصالي از اين شترها در داخل 
شهرستان به مصرف مي رسد در برنامه توسعه اين مراكز بزودي جايگاه 

مجهز با امكانات بروز راه اندازي خواهد شد.

 ۷ خانه جوان در استان زنجان 
به بهره برداري مي رسد    

استان زنجان از ظرفيت بسيار خوبي در     زنجان
حـوزه جوانان برخـوردار اسـت و در 
ايام اهلل دهه فجر هفت خانه جوان در استان به بهره برداري مي رسد. 
علي خليلي شامگاه مديركل ورزش و جوانان استان زنجان با اعالم اين 
خبر گفت: استان زنجان بيش از يك ميليون و ۷5 هزار و 50 نفر جمعيت 
دارد و 25 درصد جمعيت كل اس��تان را جوانان تشكيل مي دهند.  وي 
اظهار كرد: خوشبختانه استان زنجان از ظرفيت بسيار خوبي در حوزه 
جوانان برخوردار اس��ت كه بايد از اين فرصت به خوبي استفاده شود و 
در اين راس��تا در ايام اهلل دهه فجر هفت خانه جوان در استان زنجان به 
بهره برداري مي رسد.  مديركل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: سه 
خانه جوان در اس��تان زنجان وجود دارد كه دو خانه آن در شهرستان 
زنجان و يك خانه در شهرستان خرمدره است و با افتتاح اين هفت خانه 
تعداد خانه هاي جوان به 10 باب مي رسد.  خليلي تأكيد كرد: زنجان در 
زمينه آمار بيمه شدگان ورزشي جزو اس��تان هايي است كه از وضعيت 
خوبي برخوردار است و يكي از اولويت هاي امروز هيئت پزشكي ورزشي، 
بحث آموزش و برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي است.  وي بابيان اينكه 
تعداد ورزشكاران بيمه شده در استان زنجان افزايش مي يابد، ابراز كرد: 
تعداد ورزشكاران بيمه شده اس��تان تا پايان امسال بايد به 50 هزار نفر 
افزايش يابد.  خليلي تصريح كرد: خوشبختانه بانوان زنجاني در ميادين 

ورزشي فعاليت هاي خوبي دارند و اين براي استان بسيار خوب است. 

 رفع تصرف 232 هكتار 
از اراضي ملي گلستان    

   گلستان مديركل منابع طبيعـي و آبخيزداري 
گلستان از رفع تصرف از بيش از 232 
هكتار از اراضي ملي در استان طي 6 ماهه نخست امسال، خبر داد. 
ابوطالب قزل س��فلو گفت: با گش��ت هاي حفاظتي و هدفمند توسط 
نيروهاي يگان حفاظت از منابع طبيعي استان، در 6 ماه نخست امسال 
در 2۳2 هكتار از اراضي ملي رفع تصرف صورت گرفت.  وي با بيان اينكه 
حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي يكي از مهم ترين اهداف دولت است، 
افزود: ارزش رفع تصرف انجام شده 2۷۳ ميليارد تومان است.  قزل سفلو 
خاطرنشان كرد: از 99 فقره پرونده اراضي ملي تصرف شده، تعداد 42 
فقره پرونده جنگل و تعداد 5۷ فقره پرونده مرتع اس��ت.  وي گفت: در 
6 ماهه نخست سال 9۷ تعداد 144 فقره پرونده تخريب و تجاوز نيز در 
س��طح 55۳ هكتار و تعداد 156 فقره پرونده تعليف غير مجاز دام نيز 
در سطح استان ثبت شده اس��ت.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
گلستان تصريح كرد: منابع طبيعي اعم از جنگل ها، مراتع، كوه ها، اراضي 
س��احلي، اراضي بياباني و آبراهه ها متعلق به نسل هاي آينده بوده و در 

دست ما امانت است، بايد در حفظ آن كوشا باشيم.

 امضای تفاهمنامه 
ميان منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران    

منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران، با     آذربايجان شرقي
هدف توسعه پرديس بين المللي ارس 
اين دانشگاه، جذب دانشجوي خارجي و تقويت دانشجويان داخلي 
كردنـد.  امضـا  همـكاري  تفاهم نامـه  منطقـه،  ايـن  در 
اين قرارداد همكاري به امضاي محسن نريمان مدير عامل سازمان منطقه 
آزاد ارس و »زهرا امام جمعه« رئيس پرديس بين المللي ارس دانشگاه 
تهران رسيد.  مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آيين امضاي اين 
قرارداد، گفت: با اقداماتي كه در بخش هاي آموزشي در اين منطقه انجام 
شده، ارس مي تواند به قطب آموزش كشور تبديل شود.  نريمان افزود: 
امسال منطقه آزاد ارس نسبت به جذب دانشجوي خارجي اقدام كرده 
و فضاي مناس��بي براي اسكان و آموزش دانش��جويان در حد ضوابط و 
استانداردهاي الزم در منطقه، ش��كل گرفته است.  وي با اشاره به روند 
فعاليت هاي مربوط به ايجاد فضاي آموزشي و جذب دانشجوي داخلي 
و خارجي در منطقه آزاد ارس گفت: براي جذب دانش��جوي خارجي، 
اقدام هاي مطلوبي در منطقه آزاد ارس انجام ش��ده كه براي تبيين اين 
موضوع و ايجاد فضاي آموزشي مناسب تر، اين قرارداد جديد با دانشگاه 
تهران منعقد شد.  اين مقام مسئول امضاي اين قرارداد را در پيشرفت 
سطح آموزش عالي در منطقه آزاد ارس در همه سطوح تسهيالت عالي 
مؤثر دانست و گفت: هيئت علمي، رئيس دانشگاه و مجري طرح، تعهدات 
الزم را برعهده گرفته اند و س��ازمان منطقه آزاد ارس نيز متعهد شد كه 
همكاري الزم را در اين زمينه داش��ته باش��د.  وي افزود: توسعه فضاي 
آموزشي در پرديس ارس دانشگاه تهران در يك زمين مناسب پيش بيني 
شده و با اعتبارات در نظر گرفته شده از سوي منطقه آزاد ارس، در يك 
بازه زماني 5 س��اله، روند جذب دانشجو و ساخت مركز آموزشي جديد 
براي اين دانشگاه به طور همزمان دنبال مي شود.  نريمان از جذب 40 
دانشجوي خارجي در سال تحصيلي جاري در پرديس بين الملل ارس 
دانشگاه تهران خبر داد و افزود: اين دانشجويان از كشورهاي عراق، آلمان، 

سوريه و افغانستان در اين دانشگاه جذب شده اند.

 راه اندازي ناحيه صنعتي 
در بخش كالپوش ميامي   

   سمنان مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان سمنان از راه اندازي ناحيه صنعتي 
كالپوش در شهرستان ميامي با تصويب اعتبار 200 ميليارد ريالي خبر داد. 
حسن آل بويه گفت: در سفر رئيس جمهوري به استان سمنان، تفاهم نامه هاي 
اقتصادي قابل توجهي با س��رمايه گذاران و بانك هاي عامل براي راه اندازي 
واحدهاي صنعتي و توليدي در نواحي و شهرك هاي صنعتي استان منعقد 
شد.  وي ادامه داد: اعتبار بسيار خوبي از محل منابع ملي براي رفع مشكالت 
زيرساختي شهرك هاي صنعتي استان در نظر گرفته شده است.  آل بويه 
با بيان اينكه اعتبار مصوب و تخصيصي در سفر دكتر روحاني براي توسعه 
نواحي و شهرك هاي صنعتي استان سمنان بي سابقه است، گفت: اجراي گام 
توليد برق 6۳ كيلوولت در شهرك هاي صنعتي دامغان و سرخه از طرح هاي 
بسيار خوب سفر كاروان تدبير واميد به استان سمنان بود.  وي اضافه كرد: 
5۷ ميليارد ريال از اعتبار دور اول سفر روحاني به استان سمنان براي تكميل 
ساخت مركز خدمات كسب و كار استان تخصيص يافت.  مدير عامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان سمنان گفت: انتقال پساب شهرهاي استان به 
شهرك هاي صنعتي و تصويب انتقال آب از ساير حوزه ها به سمنان از ديگر 
دستاوردهاي اين سفر است.  الزم به ذكر است استان سمنان يك منطقه 
ويژه اقتصادي، هشت ناحيه و 10 شهرك صنعتي با يك هزار و 200 واحد 

توليدي دارد كه 29 هزار نفر در اين واحدها اشتغال دارند. 

 توليد 13 درصد ماهيان سردآبي كشور 
در لرستان    

مديركل شيالت لرستان از توليد 13 درصد     لرستان
ماهيان سردآبي كشور در استان خبر داد. 
كيارش بيرانوند با بيان اينكه لرس��تان ظرفيت هاي خوبي براي توسعه 
آبزي پروري دارد به اجراي طرح هاي پايلوت پرورش ماهيان گرمابي در 
استخرهاي موسوم به ژئوممبران در استان اشاره كرد و گفت: بيش از 1۳ 
درصد توليد ماهيان سردآبي كشور در استان توليد مي شود.  وي ادامه داد: 
همچنين در راستاي توسعه اين صنعت، مجتمع هاي بزرگ آبزي پروري در 
بخش ماهيان سردآبي با ظرفيت اسمي در حدود ۳000 تن و طي مراحل 
مجوز ماده 2۷ به مجتمع هاي دوآب سلسله و چم چيت دورود واگذار شده 
است.  مديركل شيالت لرستان خاطرنشان كرد: استان با داشتن 29 مركز 
تكثير ماهيان سردآبي در حدود ۳0 درصد تكثير اين ماهيان را در كشور به 
خود اختصاص داده است.  وي بيان كرد: در استان توليد بيش از 50 هزار تن 

انواع آبزيان طي درازمدت هدفي است كه طرح ريزي شده است.

صدور ۶ هزار و ۵۰۰ كارت صنعتگري 
صنايع دستي در هرمزگان 

معاون صنايع دستي اداره كل ميراث     هرمزگان
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
هرمزگان از صدور 6 هزار و ۵23 كارت صنعتگري صنايع دستي از 

ابتداي سال تاكنون خبر داد. 
س��هراب بناوند گفت: از ابتداي س��ال تاكنون 6 ه��زار و 52۳ كارت 
صنعتگري صنايع دستي در استان صادر شده است.  وي افزود: هرمزگان 
در شاخص ايجاد اشتغال از محل صدور مجوز هاي توليدي رتبه نخست 
را بين ۳1 استان به خود اختصاص داده است.  معاون صنايع دستي اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان خاطرنشان 
كرد: اين استان در ش��اخص صدور كارت شناسايي نيز رتبه نخست را 
به خود اختصاص داد.  بناوند بيان ك��رد: همچنين براي ۷ هزار و ۳69 
نفر براساس مجوز هاي توليد صنايع دس��تي ايجاد اشتغال شده است.  
وي اظهار كرد: صنعتگران هرمزگان در 42 رشته فعال صنايع دستي 
فعاليت مي كنند كه رشته هاي گالبتون دوزي، حصيربافي، خوس دوزي 

و صنايع دستي دريايي از مهم ترين رشته ها محسوب مي شود. 
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