
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 
اي�ام از تدوي�ن س�ند توس�عه فرهنگ�ي و 
اجتماع�ي اس�تان خب�ر داد ك�ه قرار اس�ت 
رونمايي از اين سند در هفته دولت انجام شود. 
عهديه طهماسبي با بيان اينكه اين سند با هدف 
شناخت وضعيت موجود و برنامه هاي رسيدن به 
وضعيت مطلوب با همكاري دانش��گاه آزاد واحد 
ايالم در حال انجام اس��ت، اظهار كرد: در تدوين 
اين س��ند از روش هاي مبتني بر نتيجه استفاده 

مي ش��ود و يك برنام��ه عملياتي مبتن��ي بر كار 
ميداني و راهكارهاي عملياتي ارائه خواهد شد. 

وي گفت: در كنار توس��عه همه جانبه اس��تان، 
همواره دغدغه استاندار بر اين بوده كه اين استان 
در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي بتواند جايگاه 
مناسب به دست آورد و همواره بر رفع موانع براي 
رونق اقتص��ادي و فرهنگي اس��تان تأكيد دارند 
و براي اينكه از توس��عه اقتصادي عقب نيفتيم، 
همگي بايد تالش كنيم كه توس��عه همه جانبه 

در استان شكل گيرد.  مديركل امور اجتماعي و 
فرهنگي استانداري ايالم، با اشاره به پراكندگي 
حوزه اجتماعي و فرهنگي به دليل ماهيت اين نوع 
فعاليت ها، اظهار كرد: در مرحله عملياتي شدن 
طرح هاي توس��عه اي بايد يك وح��دت رويه در 
استان ايجاد شود و نبايد سليقه هاي فردي در اين 
حوزه اعمال شده و پراكندگي وجود داشته باشد. 
وي با تأكيد بر اينكه اين سند مي تواند به توسعه 
همه جانبه اس��تان ب��ه ويژه توس��عه فرهنگي و 

اجتماعي آن كمك كند، گفت: با توجه به نقش 
مؤثر و كارس��از اين س��ند در كاهش آسيب هاي 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي اميدواري��م در ص��ورت 
تأييد نهايي عمليات اجرايي اين س��ند از س��ال 
آينده در اس��تان اجرا ش��ود.  طهماسبي گفت: 
سياس��ت گذاري اجتماعي و فرهنگ��ي يك امر 
پيچيده و چالش برانگيز اس��ت و ب��راي كنترل 
آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از آنها نياز است 

كه چارچوب نهادي مشخصي تدوين شود. 

سند توسعه فرهنگي و اجتماعي ايام رونمايي مي شود
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توس�عه ش�هرها، 
كاه�ش آلودگي و 
ترافيك از جمله مزايايي است كه سبب شده 
ايجاد ش�بكه مترو دركالنش�هرها از اهميت 
دوچنداني برخوردار باشد.  دراين ميان استان 
كرم�ان ازجمل�ه كالنش�هرهاي اي�ران ب�ه 
ش�مارمي آيد كه با توجه به توس�عه يافتگي و 
فزوني جمعيت به شدت نيازمند داشتن قطار 
شهري است؛ مسئله اي كه سبب شد از سال هاي 
قبل تاكنون مسئوالن به رغم برخي مخالفت هاي 
مديران شهری كرماني از لزوم ايجاد مترو دراين 
اس�تان به عنوان يكي از اولويت هاي توس�عه 
شهري نام ببرند؛ موضوعي كه باعث شد تا يكي 
از اعضاي شوراي شهر كرمان با اشاره به اهميت 
اي�ن موض�وع و تصري�ح در ايج�اد آن اعالم 
كند:»مترو نياز واقعي ش�هر كرمان است و اگر 
امروز به فكر احداث متروي آن نباش�يم فردا 
ش�د.« هزينه برخواه�د  و  دي�ر  خيل�ي 

    
شرايط اقتصادي كرمان از لحاظ داشتن معادن 
و باغات پسته و برخي صنايع ديگر درسال هاي 
اخير ازجمله داليلي اس��ت كه باعث ش��د  اين 
استان از توسعه نسبتاً خوبي برخوردار شود.  اين 
مهم در كنار فزوني جمعيت موجب شده است بر 
تردد درخيابان هاي اين منطقه روز به روز افزوده 
و عماًل سبب بروز برخي مشكالت ترافيكي شود؛ 
موضوعي كه با توجه به آينده نگري در خصوص 
اين كالنش��هر مي طلبد تا از هم اكنون مديران 
شهري به فكر ساخت مترو باشند.  يكي از اعضاي 
شوراي اس��المي ش��هر كرمان دراين خصوص 
مي گويد:»با توجه به توسعه كالنشهرهاي كشور 
از جمله كرمان نياز به ايجاد برخي زيرساخت ها 

به شدت احساس مي شود كه اين مهم بايد به طور 
جدي مورد توجه قرار گيرد.«

 عل��ي اكبرمش��رفي مي افزايد:»رش��د جمعيت 
و توس��عه ش��هرها، كاهش آلودگ��ي و ترافيك 
ازجمله مواردي است كه ايجاد خطوط مترو را در 
كالنشهرها  ضروري مي كند.« وي ادامه مي دهد:» 
از آنجا كه احداث مترو در كالنشهرها باعث توسعه 
پايدار و توسعه اقتصادي مي شود، لذا با توجه به 
اينكه كرمان نيز از اين قاعده مستثني نيست، لذا 

ايجاد اين مهم به شدت مورد نياز است.«
   آلودگي هوا مهمان كرماني ها 

با وجود اينكه تا چند س��ال قب��ل، كرمان داراي 
پاك ترين هواي كش��ور بود،ام��ا در حال حاضر 
وجود كارخانه ها و معادن روباز در نقاط مختلف و 
از طرفي تردد خودروهاي بيشمار در خيابان هاي 
ش��هر كرمان كه تعدادش��ان روز به روز در حال 

افزايش است موجب شده است در ساعات مختلف 
ش��بانه روز ذرات و گازهاي آالينده اي كه سمي 
مهلك براي ريه هاي شهر و شهروندان به حساب 

مي آيند در هوا پراكنده باشد.  
اين درحالي اس��ت كه گردوغب��ار و ذراتي كه از 
دودكش كارخانجات خارج مي ش��ود، از يكسو و 
گازهاي آالينده شامل منوكسيدكربن، تركيبات 
گوگرد و اكسيد نيتروژن از سوي ديگر دست به 
دست هم دهند تا در نهايت، وضعيت آلودگي هوا 
در كرمان در بيش��تر اوقات خصوصاً فصول سرد 
سال به مرز هش��دار برس��د.  دركنار اين معضل 
در حال حاضر با فزوني يافت��ن تعداد خودروها و 
افزايش ترددشان ش��اهد ترافيك قابل توجهي 
در كالنشهر كرمان هس��تيم.  يكي از كارشناس 
ترافيك نظام مهندس��ي اس��تان كرمان دراين 
خصوص مي گوي��د: »افزايش تع��داد خودروها 

دركنارثابت ماندن ميزان جاده و خيابان ها ازجمله 
مهم ترين داليل ترافيك شهري در اين كالنشهر 
است.« محمدحسين انجم شعاع بيان مي كند:» 
تنها راه حل رفع مش��كل ترافيك شهر كرمان در 
شرايط فعلي با توجه به منابع محدود مالي، تقويت 
و اولويت دادن به س��رويس همگاني و راه اندازي 
اتوبوس هاست.« معاون سابق ترافيك شهرداري 
كرمان ادامه مي دهد: »ل��ذا اين مهم مي طلبد تا 
حمل ونقل عمومي مورد توجه ويژه مس��ئوالن 
و مديران ش��هري قرارگيرد، چراكه هرچه زمان 

بگذرد مشكالت و هزينه ها بيشتر خواهد شد.«
   مترو بهترين گزينه براي حمل ونقل 

از آنجا كه يك��ي از بهترين راه ها ب��راي كاهش 
ترافي��ك توس��عه حمل ونق��ل عموم��ي در 
كالنشهرهاس��ت، لذا اين مس��ئله س��بب شده  
ايجاد مترو كه از مزايايي همچون ظرفيت باال و 
نداشتن آلودگي برخوردار است از اهميت ويژه اي 
برخوردار باشد.  يكي از اعضاي شوراي اسالمي 
ش��هركرمان دراين رابط��ه مي گويد:»مترو نياز 
واقعي شهر كرمان است، قطعاً اگر از امروز طرح 
احداث مترو را در كرمان آغاز كنيم، چند س��ال 
آينده به بهره برداري خواهد رسيد، زيرا احداث 
مترو زمانبر است.« علي اكبرمشرفي با اشاره به 
تجهيز برخي ش��هرهاي ايران به مترو براي حل 
مش��كل ترافيك و تردد مي افزايد:» اگر از امروز 
به دنبال احداث مترو و زيرساخت هاي مورد نياز 
آن نباش��يم، حتماً درآينده متوجه اين ضرورت 
خواهيم شد كه بسيار دير خواهد بود.«  وي ادامه 
مي دهد:»هرچند برخي اعضاي ش��وراي ش��هر 
كرمان با ايجاد مترو مخالفند، اما توجه به مزاياي 
ايجاد اين زيرس��اخت براي آينده اين كالنشهر 
به خوبي ثابت مي ش��ود كه نبايد درساخت آن 

كوچك ترين تعللي داشت.« 

   خراسان شمالي: استاندار خراسان شمالي با بيان اينكه مصمم هستيم 
طرح ايجاد دهكده جهاني كوراش در اين استان به زودي جنبه عملياتي 
به خود بگيرد، از رايزني با وزير ورزش و جوانان در اين خصوص خبر داد و 
گفت: براي اجراي اين طرح هيچ مشكل اعتباري وجود ندارد. محمدرضا 
صالحي تصريح كرد: براي اين طرح اعتبار 4 ميليارد توماني پيش بيني 
شده است كه تأمين خواهد شد و براي تشكيل اردوهاي بانوان ورزشكار 

اين رشته نيز مشكلي در تأمين اعتبار آن نداريم. 
   لرستان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي لرستان گفت: به موفقيت 
جهاد دانشگاهي در طرح ملي الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي خوشبين 
هستيم. علي آشتاب اظهار كرد: در طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي 
با جهاد دانشگاهي استان تفاهم نامه منعقد كرده ايم. ظرفيت هاي اقتصادي 
مشاغل خانگي شناسايي شده و در مجموع تمام آمار و اطالعات اين طرح 

با همكاري جهاد دانشگاهي فراهم شده است. 
   خوزستان: نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
شوري آب در اين شهرستان گفت: پيش روي آب دريا از خليج فارس به رودخانه 
اروند و كارون و برداشت بي رويه طرح هاي توسعه نيشكر از آب رودخانه كارون 
در مسير اهواز به خرمشهر باعث شوري آب خرمش��هر شده است. عبداهلل 
سامري با اشاره به عوامل شوري آب در خرمشهر اظهار كرد: امسال نزوالت 
آسماني كم بود و شاهد خشكسالي در كشور و استان خوزستان بوديم و اين 

مسئله باعث شد تا آب هاي كمي پشت سدهاي استان ذخيره شود. 
   مازندران: معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: بهره وري توليدات كشاورزي در مازندران پايين است. محمدعلي 
جوادي اظهار كرد: مازندران ظرفيت بااليي در توليد گل و گياه دارد و بايد از 
اين ظرفيت براي توسعه و پرورش گل و گياه بهره برد. وي با اشاره به اينكه 
در چهار سال اخير هزار و ۵۱۲ هكتار گلخانه جديد احداث  شده است يادآور 
شد: بررسي ها نشان مي دهد كه استان مازندران در مقايسه با استان هاي 
كويري نظير يزد در برخي از شاخص هاي بهره وري از جمله آب عقب است. 

آذربايجان غرب��ي به دليل موقعي��ت جغرافيايي 
خاص و هم مرز بودن با ۳ كش��ور تركيه، عراق و 
جمهوري آذربايجان به عنوان ش��اهراه ارتباطي 
ايران و اروپا معرفي مي شود. شاهراهي كه هنوز 
پاي آن در تكميل زيرساخت ها مي لنگد و محروم 
از شبكه ريلي اس��ت. به همين منظور ۱7 سال 
پيش قرار بر اين شد كه خط آهن اروميه- مراغه 
احداث ش��ود تا حمل ونق��ل ارزان، ظرفيت هاي 
گسترده انتقال بار و مسافر و راحتي و سهولت در 
امر ارتباطات، امنيت و راحتي در مس��افرت هاي 
طوالني را براي مردم به ارمغان بياورد؛ با اين حال 
مردم اين ديار سال هاس��ت از اين نعمت محروم  
هستند. سال گذشته نيز وعده افتتاح اين راه آهن 
بارها از سوي مسئوالن تكرار شد. يكبار قرار بود 

راه آهن اروميه- مراغه در زمس��تان سال گذشته 
افتتاح شود، يكبار هم وعده بهره برداري از طرح را 
به بهار سال جاري موكول كردند. حاال در شرايطي 
كه تنها ۲ درصد از تكميل طرح باقي مانده است، 
اين بهار هم آخرين روز خود را سپري مي كند و 

هنوز حتي از تمديد وعده هم خبري نيست. 
  تعلل پيمانكار يا مسئوالن؟!

در حال��ي وعده ها تمديد مي ش��دند و ب��ا آمدن 
زمان موعود خبري از افتتاح نب��ود كه باالخره 7 
بهمن سال گذش��ته معاون وزير راه و شهرسازي 
و مديرعامل شركت س��اخت و توسعه زير بناهاي 
حمل و نقل كشور به اروميه آمدند تا شخصاً به اين 
موضوع رسيدگي كنند. اما آمدن آنها هم فايده اي 
جز تمديد وع��ده اي ديگر نداش��ت. به طوري كه 

مردم اين استان معتقدند كه مسئوالن نمي آيند 
رباني براي افتتاح قيچي كنن��د، بلكه مي آيند تا 
قطار وعده ها و رزومه خ��ود را طويل تر كنند. ۲۱ 
فروردين ماه امس��ال نيز معاون عمراني استاندار 
آذربايجان غربي به سراغ ايستگاه راه آهن رفت و از 
تعلل پيمانكار پروژه راه آهن اروميه در اجراي اين 
طرح بر اساس زمانبندي ارائه شده انتقاد كرد. تقي 
كهوريان اين مشكل را بر گردن پيمانكار انداخت 
و مسبب اصلي عدم اتمام عمليات و تكميل نشدن 
پروژه براس��اس زمانبندي ارائه ش��ده را پيمانكار 
منتخب شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور معرفي كرد كه بخش سيني دوار راه آهن 
اروميه را به پايان نرسانده است. قسمتي كه به گفته 
متوليان مهم ترين بخش پروژه است. البته اين تعلل 

يكي دوساله نيست كه بتوان با 98 درصد پيشرفت 
فيزيكي فقط پيمانكار را مقصر دانست. چراكه طي 
اين ۱7 س��ال اگر پيمانكار و اجرا كنندگان طرح 
مشكل داشتند، مسئوالن به سادگي با لغو قرار داد 
و جايگزيني شركتي ديگر مي توانستند خيلي زود 

پروژه را به سرانجام برسانند. 
   اعتبار هست؛ گره در جايي ديگر!

اين داس��تان تا چهارمين روز ارديبهشت ماه هم 
ادامه داش��ت تا رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور به همراه مدير عامل شركت ساخت و توسعه 
بنادر را به آذربايجان غربي كشاند. طي اين بازديد، 
محمدباقرنوبخت خبر از نبود مشكل در اعتبارات 
اين پروژه داد و گفت: »ايس��تگاه راه آهن اروميه 
به مراحل پاياني خود رسيده و همزمان با برنامه 
تعيين ش��ده پيش رفته كه اميد اس��ت در آينده 
نزديك و در نيمه اول س��ال جاري به بهره برداري 
برس��د.« مدير عامل ش��ركت س��اخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور نيز در تشريح پروژه 
راه آهن اروميه، بيان كرد: »بخش عمده زيرسازي 
و كل روسازي 7۵ كيلومتر از مسير نقده به اروميه 
انجام شده است.« خير اله خادمي، با بيان اينكه 98 
درصد زيرسازي ايستگاه انجام شده و ۲ درصد باقي 
مانده مربوط به آسفالت دو تقاطع است كه خبر از 
اتمام ب��زودي آن را داد و افزود: »خط اصلي ۱98 
كيلومتر ريل گذاري قطار انجام شده و ۲ ايستگاه 
بين راهي در حال تكميل است.« اين سخنان كه 
در ارديبهشت سال جاري گفته شده است، از وعده 
افتتاح قطار در خردادماه جاري كه امروز آخرين 
روز خود را س��پري مي كند خبر م��ي داد. قنچه 
اميدي كه باز هم با اتم��ام خرداد ماه در دل مردم 

آذربايجان غربي خشك شده است. 
   سوت قطار شنيده نمي شود

قطاري كه س��ال گذش��ته قرار بود بخش باري 
آن افتتاح و امس��ال بخش مس��افربري آن رنگ 
ربان س��رخ بهره برداري را به خود ببينيد؛  اسير 
همان سريال تكراري تمديد وعده ها شده است. 
مديرعامل شركت ساخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل و نقل كش��ور در رابطه با اهميت اين خط 
آهن گفته است كه اين ايس��تگاه به عنوان يكي 
از زيباتري��ن ايس��تگاه هاي راه آهن ب��ا مجموع 
ساختمان هاي مس��افري و خدماتي به مساحت 
۱۶ هزار و ۶۳8 متر مربع در زميني به مساحت ۳۰ 
هكتار احداث شده است و به زودي به بهره برداري 
مي رسد. خادمي همچنين در آخرين صحبت هاي 
خود در خصوص روند انتقال ايس��تگاه مسافري 
اروميه به داخل شهر توضيح داده است كه مراحل 
تكميلي مطالعات انتقال بخش مسافري به داخل 
شهر و ادغام آن با ايس��تگاه راه آهن سريع السير 
اروميه- تبريز در كنار پايانه مسافري شهر اروميه 
در حال انجام اس��ت. با اين ح��ال هنوز خبري از 
شنيده ش��دن صداي خوش س��وت قطار نيست 
و تا اين صدا نواخته نش��ود، گوي��ي نمي توان به 

صحبت هاي مسئوالن اعتماد كرد.
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بهره برداری از راه آهن اروميه– مراغه 
معطل 2درصد

 راه آهن سراسري اروميه – مراغه به عنوان شاهراه ارتباطي ايران و اروپا در شرايطي باز هم افتتاح نشد
 كه 98 درصد آن انجام و كل پروژه معطل اتمام 2 درصد باقي مانده است

گرما، گرد و غبار و آلودگی هوا، مترو را به بهترين گزينه برای حمل و نقل عمومی برای كرمانی ها تبديل كرده است

مترو دركرمان  هم موافق دارد و هم مخالف

عينالي مقصد مهم گردشگري تبريز   
مديرعامل س�ازمان توسعه و عمران    آذربايجان شرقي
پارك طبيعت شهرداري تبريز گفت: با 
توجه به اقدامات اخير انجام گرفته در گردشگاه عينالي اين مجموعه به 
يك�ي از مقاص�د مه�م گردش�گري تبري�ز تبدي�ل ش�ده اس�ت. 
شمس اهلل فيروزيان با اشاره به دوره هاي آموزش��ي زبان انگليسي براي 
كاركنان اين س��ازمان گفت: با توجه به حضور گردش��گران خارجي در 
تفرجگاه عينالي و لزوم ميزباني شايسته از اين گردشگران، براي اولين بار 
نسبت به ارائه دوره هاي آموزشي براي پرسنل اين سازمان اقدام كرده ايم.  
فيروزيان با تأكيد بر رفتار و برخورد صحيح با گردشگران، گفت: گردشگران 
خارجي در صورت رضايتمندي، مي توانند به عنوان سفيران تبليغاتي آن 
مجموعه در كشورشان عمل كنند، از اين رو بايد از حضورشان به بهترين 
نحو استفاده كنيم كه اين امر مستلزم ارائه آموزش هاي كافي به كاركنان 
در راهنمايي بهتر و رفتار مناسب با گردشگران است.  وي با اشاره به اهميت 
توجه بيش از پيش به صنعت گردشگري و سرمايه گذاري در اين حوزه، 
افزود: حضور گردشگران خارج از استان و خارج از كشور در تفرجگاه موجب 
رونق و شكوفايي منطقه و در حقيقت موجب گردش مالي خواهد بود.  وي با 
بيان اين كه نياز به سرمايه گذاري در اين حوزه به شدت احساس مي شود، 
تشريح كرد: توسعه صنعت گردش��گري موجب رشد بخش خصوصي و 
توسعه ساختارهاي زيربنايي، افزايش درآمد خانوارها، ايجاد اشتغال و در 

نهايت موجب افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد. 

  راه اندازي سراي گردشگري سالمندان 
براي نخستين بار در استان مركزي    

مديركل ميراث فرهنگي استان مركزي    مركزي
از راه ان�دازي س�راي گردش�گري 
س�المندان ب�راي نخس�تين ب�ار در اس�تان مرك�زي خب�ر داد. 
سيدمحمد حسيني گفت: گردشگري از جمله صنايعي است كه پتانسيل 
زيادي براي ارائه خدمات و كسب منافع از مدخل سالمندان جامعه دارد؛ 
چرا كه حجم قابل توجه افراد س��المند به واس��طه تغييرات جمعيتي، 
انعطاف پذيري زماني اين افراد و اثبات اين موضوع كه افراد سالخورده 
نسبت به ديگر گروه هاي سني احتياج به تفريح و سفر دارند يك نگرش 
نوين را شكل داده كه مي توان از آن به عنوان گردشگري سالمندان ياد 
كرد.  وي افزود: توسعه گردشگري براي سالمندان نيازمند فراهم آوردن 
امكاناتي متناسب با ويژگي هاي اين افراد است از اين رو اداره كل با صدور 
مجوزي به منظور افزايش اميد به زندگي و ايجاد نشاط در بين سالمندان، 
براي اولين بار با راه اندازي مجموعه اي تحت عنوان س��راي گردشگري 
سالمندان در شهر داوودآباد اراك به دنبال خدمات رساني به اين قشر 
است.  مديركل ميراث فرهنگي اس��تان مركزي گفت: اين مجموعه با 
مساحت ۳ هزار و ۶۰۰ مترمربع و اعتباري بالغ بر 4۰ ميليارد ريال كه 
شامل سالن پذيرايي، سوئيت، استخر، سالن بيليارد، سالن آمفي تئاتر، 
فضاي سبز، آالچيق و آب نما است با پيشرفت فيزيكي ۵۵ درصد در نيمه 

نخست سال 98 به بهره برداري مي رسد.

 71درصد برگ سبز چاي امسال 
درجه يك است    

رئيس سازمان چاي كشور از درجه يك بودن    گيالن
71 درصد برگ س�بز چاي امسال خبر داد. 
حبيب جهانساز گفت: چايكاران شمال كش��ور از اوايل ارديبهشت آغاز 
برداشت برگ سبز چاي تاكنون، 44هزار و ۲۱۱ تن برگ سبز چاي به ارزش 
۱۰4ميليارد تومان برداشت كردند.  وي افزود: از اين ميزان برگ سبز۳۱ 
هزار و 4۶۳ تن معادل7۱ درصد درجه يك و ۱۲هزار و 7۶8 تن درجه ۲ بود.  
جهانساز تصريح كرد: در همين مدت هم 9 هزار و 8۰۰ تن چاي خشك در 
كارخانه هاي چاي گيالن و مازندران توليد شد.  رئيس سازمان چاي كشور 
افزود: پيش بيني مي شود، در صورت مناسب بودن شرايط جوي، چايكاران 
در چين تابستانه هم حدود ۲۶ هزار تن برگ سبز برداشت كنند. چايكاران 
در۳ مرحله بهاره، تابستانه و پاييزه برگ سبز چاي برداشت مي كنند. گيالن 

و مازندران۵۵ هزار خانوار چايكار و ۲۵هزار هكتار باغ چاي دارد. 

 آب شيرين كن ميناب 
تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد    
آب شيرين كن ۳ هزار مترمكعبي ميناب    هرمزگان
تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. 
فرماندار شهرستان ميناب با اعالم اين خبر گفت: مرحله نخست اين طرح با 
پيشرفت 4۰ درصدي در روستاي كرگان در حال ساخت است.  ابوذرمهدي 
نخعي تصريح كرد: براي ساخت اين آب شيرين كن ۱۵ ميليارد تومان اعتبار 
اختصاص يافته است.  وي خاطرنشان كرد: مرحله دوم اين طرح با حجم 
۱۰ هزار مترمكعب در سال 98 تكميل و به بهره برداري مي رسد.  فرماندار 
ميناب اظهار كرد: با بهره برداري از اين آب شيرين كن بيش از ۵۵ هزار نفر از 

روستا ها و مناطق مجاور از آب آشاميدني بهره مند مي شوند. 

 توسعه سيستان و بلوچستان 
بر محور ترانزيت و حمل و نقل     

مديركل راه�داري و حم�ل و نقل     سيستان و بلوچستان
جاده اي سيس�تان و بلوچستان با 
بيان اينكه ترانزي�ت و حمل و نقل از عوامل تأثيرگذار در توس�عه 
استان به شمار مي روند، گفت: بيش از 90 درصد جابه جايي كاالها 
از طري�ق ن�اوگان حم�ل و نق�ل ج�اده اي انج�ام مي ش�ود. 
علي خانقايي افزود: با توجه به توس��عه بندر چابهار و نقش بسزاي آن 
در افزايش حمل و نقل جاده اي، تخفيفاتي ب��راي ناوگان حمل و نقل 

افغان هايي كه مقصدشان بندر چابهار باشد در نظر گرفته شده است. 
وي بيان كرد: با توجه به موقعيت اس��تراتژيك اس��تان و بهره بردن از 
ظرفيت هاي اقيانوس��ي و ريلي، كش��ورهاي همس��ايه به دنبال بهره 
بردن از اين ظرفيت ها هس��تند.  خانقايي گفت: ظرفيت هاي اس��تان 
سبب شده اس��ت تا در ماه هاي گذشته تجار كش��ورهاي پاكستان و 
افغانستان به سمت مرزهاي استان گرايش بيشتري داشته باشند و با 
توجه به قابليت هاي ترانزيتي سيستان و بلوچستان در تالش هستند 
از اين ظرفيت ها بهترين اس��تفاده را ببرند.  وي اظهار كرد: ش��ناخت 
ظرفيت هاي استان براي تجار اين دو كشور سبب شد از آبان ماه سال 
گذش��ته بيش از ۱۱۶ هزار تن گندم به افغانس��تان ترانزيت شود كه 
اين ميزان حاصل ورود كش��تي هندي حامل گندم افغانستان به بندر 
چابهار بود و با پهلوگيري كش��تي اين ميزان گندم توسط هزار و 8۶۶ 
كاميون ايراني و ۲ هزار و 87۲ كاميون افغان به اين كشور ترانزيت شد.  
اين مسئول ادامه داد: تجار افغانستاني، بندر چابهار و راه اندازي مسير 
ترانزيتي چابهار به ميلك را فرصت مغتنمي براي صادرات كاالها و اقالم 
كشاورزي مي دانند و تمايل بيشتري به صادرات محموله هايشان از اين 
مسير به سمت كشورهاي هدف خود دارند كه اين فرصتي براي توسعه 

ترانزيت استان به شمار مي رود.

 سرمايه گذاري هلندي ها 
در كشت گلخانه اي زنجان 

استاندار زنجان گفت: ايران در زمينه     زنجان
س�رمايه گذاري در ح�وزه كش�ت 

گلخانه اي از ظرفيت هاي بااليي برخوردار است. 
اسداهلل درويش اميري در ديدار سرمايه گذار هلندي كه با حضور مديرعامل 
شركت شهرك هاي كشاورزي ايران برگزار شد، با بيان اينكه قرارگيري ايران 
در منطقه نيمه خشك و مشكل كمبود آب، شيوه كشاورزي را بيش از پيش 
به سمت كشت گلخانه اي سوق مي دهد، افزود: با توجه به محدوديت هاي 
منابع آبي در كشور بايد شيوه كشت گلخانه اي را جايگزين شيوه هاي غرق آبي 
و صحرايي كرد، لذا ايران در زمينه سرمايه گذاري در حوزه كشاورزي به شيوه 
گلخانه اي از ظرفيت هاي بااليي برخوردار است.  وي، حمايت هاي مديريت 
عالي استان را از سرمايه گذاري در زمينه كشاورزي به شيوه گلخانه اي توسط 
سرمايه گذار هلندي اعالم و تصريح كرد: همه امكانات، حمايت ها و توان دولتي 
در استان جهت تسهيل و تسريع در س��رمايه گذاري و كشت گلخانه اي در 
اختيار سرمايه گذاران قرار خواهد گرفت.  استاندار زنجان با اشاره به تجارب 8۶ 
ساله شركت سرمايه گذاري »دالسم« هلند در زمينه كشت و توليد محصوالت 
گلخانه اي و تجهيزات اين نوع كشت، اظهار كرد: كشور هلند نيز بيش از يك 
قرن تجربه توليد گياهان و محصوالت گلخانه اي دارد و در اين زمينه از جمله 
كشورهاي موفق دنيا است.  درويش اميري همچنين نوع اقليم و آب و هواي 
كشور ايران و به  ويژه استان زنجان را در منطقه منحصر به فرد توصيف كرد و 
افزود: ايران به معناي واقعي از آب و هواي چهار فصل ساالنه برخوردار است و 
منطقه اقليمي ويژه اي دارد.  گفتني است، در صورت تفاهم و انعقاد قراردادهاي 
همكاري و سرمايه گذاري، قرار است نخستين گلخانه توليد گل رز در زميني 
به مس��احت ۱۳ هكتار و گلخانه اي به وس��عت ۱۰ هكتار واقع در مجتمع 
گلخانه اي وحدت شهر هيدج احداث شود.   با احداث اين مجموعه گلخانه اي 
با سرمايه گذاري ۱۰۰ ميليارد توماني توسط شركت دالِسم هلند با همكاري 
يك شركت ايراني، ساالنه ۲۰ ميليون شاخه گل رز صادراتي توليد خواهد شد 
كه عالوه بر اشتغالزايي مستقيم براي ۱۰۰ الي ۲۰۰ نفر، ۲۵ ميليون دالر نيز 
ارزآوري خواهد داشت.  شركت دالسم هلند يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان 
گل رز، قارچ، كمپوس��ت و محصوالت گلخانه اي است كه پروژه هاي بزرگ 

گلخانه اي را در بيش از ۲۰ كشور دنيا اجرا كرده است. 

 ايمن سازي دامداري هاي البرز 
برابر تب كريمه كنگو  

طي سه ماهه اول سال جاري 146 هزار     البرز
و 871 دام س�بك و س�نگين علي�ه 

بيماري تب كريمه – كنگو سم پاشي شده اند. 
علي اصغر شريفي مديركل دامپزشكي البرز با اعالم اين خبر گفت: تب 
كريمه كنگو بيماري مش��ترك بين دام و انسان و ناقل آن يك نوع كنه 
است.  وي ادامه داد: اين ويروس مي  تواند بس��ياري از حيوانات اهلي و 
وحشي را مبتال كند؛ انسان هم در صورت تماس با حيوان مبتال يا كنه 
آلوده به ويروس، ممكن است بيمار ش��ود.  وي توضيح داد: شيوع اين 
بيماري بيشتر در فصل گرم س��ال، يعني همزمان با فصل فعاليت كنه 
اتفاق مي افتد.  اين مسئول با اش��اره به عاليم ابتال به اين بيماري ابراز 
كرد: عالئم بيماري در انسان شامل س��ردرد، تب شديد، كمردرد، درد 
مفاصل و عضالت، دل درد، اسهال، اس��تفراغ، قرمزي چشم و سرخي 
گونه، خونريزي زيرجلدي، خون دماغ، خلط خوني يا استفراغ خوني و 
حتي احساس افسردگي است.  وي افزود: عالئم بيماري يك تا سه روز 
پس از نيش كنه آلوده يا پنج تا ش��ش روز بعد از تماس با حيوان آلوده 
ايجاد و بعد از چند روز، بيماري وارد مرحله خونريزي مي شود.  شريفي 
اظهاركرد: خونريزي خطر اصلي براي بيمار است و موارد منجر به مرگ 
اكثراً به دليل خونريزي هاي شديد داخلي صورت مي پذيرند.  وي افزود: 
متأسفانه هنوز هيچ نوع واكسن معتبر براي پيش��گيري وجود ندارد؛ 
اما خوش��بختانه درمان مؤثري براي تب كريمه كنگ��و وجود دارد كه 
چنانچه فرد به موقع جهت درمان اقدام كند مي توان بيماري را درمان 
كرد.  مديركل دامپزش��كي البرز ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون براي 
پيشگيري از اين بيماري ۱4۶ هزار و 8۱۶ رأس دام سبك و سنگين در 
استان سم پاشي شده است.  وي اضافه كرد: عالوه بر اين يك ميليون متر 
مربع از دامداري هاي استان هم توسط نيروهاي اداره كل دامپزشكي سم 
پاشي شده است.  وي گفت: سم پيشگيري كننده در مقابل اين بيماري 
به صورت رايگان از سوي سازمان دامپزشكي كشور در اختيار دامداران 

و ادارات كل دامپزشكي استان ها قرار مي گيرد.
در حالي راه آهن اروميه- مراغه قرار بود باالخره در بهار سال جاري رنگ 
خوش افتتاح را به خود ببيند كه امروز آخرين روز از اولين فصل 97 هم در 
حال سپري شدن است و هنوز خبري از افتتاح اين پروژه به گوش نمي رسد. 
اين نيز در شرايطي است كه اين طرح با 98 درصد پيشرفت فيزيكي تنها 

در انتظار اتمام 2 درصد باقي مانده است. حاال پروژه راه اهن اروميه- مراغه 
17 ساله شده و معلوم نيست وعده بعدي مسئوالن براي افتتاح چه زماني 
باشد. معضلي كه نه به دليل كمبود اعتبارات، بلكه به دليل تعلل متوليان به 
وجود آمده و مردم آذربايجان غربي را دو دهه در انتظار باقي گذاشته است. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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