
  قزوين: مديركل دفتر فني استانداري از احداث و ساخت يك هزار و 200 
واحد مسكن محرومان در استان قزوين تا آبان ماه 96 خبر داد.  پيمان پيرمرادي 
گفت: مناطقي در استان قزوين وجود دارد كه جزو مناطق محروم محسوب 
مي شود اما امكان اسكان مددجويان در اين مناطق وجود ندارد.  وي افزود: براي 
اينكه نتيجه بهتري بگيريم نياز به اقدامات جهادي داريم و الزاماتي براي تحقق 

اين امر بايد وجود داشته باشد و همكاري بيشتر مسئوالن را مي طلبد. 
  مركزي: مدير كل پست استان مركزي از پيش��رفت 60 درصدي اجراي 

طرح ملي »جي نف« ويژه يكسان سازي نشاني 
در اس��تان خبر داد.  محمدعلي چراغي گفت: 
براساس مصوبات شوراي عالي فناوري اطالعات 
متولي اين طرح شركت ملي پست جمهوري 
اسالمي است و به شركت پست مأموريت داده 
شده تا ظرف مدت دو سال آدرس هاي استاندارد 
شده ملي مكاني محور را در سطح كشور پياده 

كند.  وي افزود: در اس��تان مركزي يك ميليون و 13 هزار مكان را شناسايي 
كرديم كه 270 هزار آن روستايي و 742 هزار شهري است كه شناسايي شده اند 

و از سال گذشته تا االن تقريباً بيش از 60 درصد اين رقم به هنگام شده است. 
  گلستان: دبير جشنواره رسانه اي ابوذر گلستان گفت: بيش از 40 رسانه 
فعال استان در جشنواره قرآن در رسانه شركت كردند.  محمد رعيت در 
آيين اختتاميه جشنواره قرآن در رسانه استان گلستان گفت: امسال آثار 
ارسالي به جشنواره رسانه در مقايسه با سال گذشته دوبرابر افزايش داشت 
و رسانه ها با حضور فعاالنه و مسئوالنه در جشنواره نقش مؤثري ايفا كردند.  
رعيت با اشاره به اينكه جشنواره ها ميدان شكوفايي استعدادهاي جوانان 
خالق است برگزاري جشنواره رسانه اي ابوذر را در ايجاد شناخت ضعف 
و قدرت در عرصه رسانه مهم خواند و گفت: دوره هاي آموزشي مختلفي 

برگزار شد كه ماحصل آن نتايج خوبي به همراه داشت. 
  ايالم: مديركل مديريت بحران استان ايالم از انجام مطالعات آبخيزداري 
شهر ايالم و حومه با همكاري دانشگاه استان خبر داد.  احمد كرمي گفت: 
با همكاري دانشگاه ايالم در راستاي مطالعه آبخيزداري شهر ايالم و حومه 
آسيب پذيري اين شهر در برابر سيل كاهش مي يابد.  وي با اشاره به اينكه در 
آينده نزديك تفاهم نامه اي بين منابع طبيعي و دانشگاه ايالم در خصوص 
مطالعات آبخيزداري در شهر ايالم و اطراف آن صورت خواهد گرفت، افزود: 
شهر ايالم به دليل عبور مسيل ها از ميانه شهر در معرض آسيب هاي جدي 
در زمان بارش ها و وقوع سيل قرار دارد و توجه جدي به آبخيزداري در اطراف 
شهر ايالم و ايجاد س��يل بندها و اصالح كانال هاي عبور سيالب از شهر از 
اولويت هاي مديريت بحران استان است كه كارگروه هاي مختلف در همكاري 

با يكديگر نسبت به رفع اين مشكالت اقدامات الزم را صورت خواهند داد. 
  آذربايجان شرقي: نماينده ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي 
از افزايش 24 سانتي متري تراز آبي درياچه اروميه نسبت به سال گذشته خبر 
داد.  خليل ساعي گفت: تراز آبي درياچه اروميه برابر با 1270/55 اعالم شده 
است كه اين تراز نسبت به سال گذشته افزايش خوبي داشته است.  افزود: اين 
ميزان بسته به تبخير آب و مقدار بارش در حال نوسان بوده ولي تراز آب نسبت 
به سال گذشته افزايش يافته است.  نماينده ستاد احياي درياچه اروميه گفت: با 
توجه به اينكه به سايت اندازه گيري سازمان آب دسترسي داريم؛ در اين سايت 

گزارش واقعي از ميزان تراز آبي درياچه اروميه ارائه مي شود.

نبود كتابخانه مركزي 

محمدرضا سوري 
   گزارش 2

در خرم آباد س�بب 
ش�ده ت�ا اس�تان 
لرستان در اين زمينه نيز جزو يكي از مناطق محروم 
كشور به شمار آيد و كساني كه نيازمند استفاده از 
منابع غني مطالعاتي هستند مجبور باشند براي 
رفع نياز علمي خود به تهران و يا ساير استان ها سفر 
كنند.  اين كمبود مسئوالن استاني را بر آن داشت 
تا پروژه س�اخت كتابخانه مركزي خرم آباد را در 
دستور كار قرار دهند، با اين وجود برخي مشكالت 
از قبي�ل جابجايي مس�ئوالن و اختالف بر س�ر 
جانمايي موجب شد تا روند ساخت اين كتابخانه با 
گذشت 15 سال به اما و اگر كشيده شود و گواه اين 
مدعا اظهارات چند روز قبل مدير كل كتابخانه هاي 
عمومي لرس�تان بود كه اعالم ك�رد: »با توجه به 
شرايط موجود شايد اين مكان تا دو سال آينده به 
بهره برداري برسد.« اين درحالي است كه طوالني 
ش�دن روند ساخت موجب فرس�ودگي برخي از 
قس�مت هاي س�اخته ش�ده كتابخانه مي شود. 

    
اواي��ل دهه 80 بود ك��ه كلنگ اح��داث كتابخانه 
مركزي لرستان در خرم آباد در زميني به مساحت 
8100 متر مربع و 3 ميليارد تومان بودجه به زمين 
زده شد و طبق قول مسئوالن وقت استان، قرار شد با 
توجه به ضرورت ايجاد اين مركز فرهنگي، در ظرف 
سه سال ساخته و آماده بهره برداري شود. اما برخي 
مشكالت از قبيل جابجايي مسئوالن و اختالف بر 
سرجانمايي موجب شد تا روند ساخت اين كتابخانه 
با گذشت 15 سال و پيشرفت 72درصدي به اما و 
اگر كشيده شود.  مديركل كتابخانه هاي عمومي 
لرستان در اين خصوص به جوان مي گويد: »استان 
از لحاظ دارا بودن سرانه فضاي كتابخانه اي در جايگاه 

مناسبي قرار نداشته و در اين زمينه جزو استان هاي 
محروم كشور به حس��اب مي آيد.« علي جهان آرا 
مي افزايد: »در حالي كه انتظار مردم اس��تان براي 
ساخت اين كتابخانه 15 ساله شده است، اما برخي 
مشكالت موجود ناخواسته جلوي پيشرفت ساخت 

آن را گرفته است.«
   اما و اگرها پس از 15 سال

بررسي ها نشان مي دهد با وجود هزينه ميلياردي 
كه براي س��اخت اين كتابخانه در مدت 15 سال 
گذشته شده است، به علت فزوني جمعيت دانشجو و 
كتابخوان حال حاضر استان، حتي اگر تا پايان امسال 
نيز اين مركز به بهره برداري برسد بازهم نمي تواند 
پاسخگوي نياز استان باشد.  مديركل كتابخانه هاي 
عمومي لرستان در اين خصوص مي گويد: »درحالي 
كه مساحت كنوني كتابخانه هاي شهرستان خرم آباد 
8 هزار و 400 مترمربع است لذا با توجه به جمعيت 

بيش از نيم ميليوني شهرستان خرم آباد اين ميزان 
فضا كافي نبوده و به شدت نيازمند گسترش فضاهاي 
عمومي براي مطالعه است.« علي جهان آرا مي افزايد: 
»متأسفانه تزريق قطره چكاني بودجه كه در برخي 
از اين س��ال ها نيز پرداخت نش��د اين طرح بزرگ 
فرهنگي را با تأخير 15 س��اله مواجه كرده است.« 
بررسي ها نشان مي دهد تأمين نشدن بودجه مورد 
نياز براي س��اخت اين كتابخانه در سال هاي اخير 
عالوه بر تأخير در س��اخت، سبب شده تا هزينه ها 
نيز به ش��دت باال برود به طوري كه در حال حاضر 
اين كتابخانه با 72درصد پيش��رفت فيزيكي تنها 
براي تكميل ش��دن فاز اول آن تا پايان امسال به 2 
ميليارد تومان نيازمند است.  مدير كل كتابخانه هاي 
عمومي لرستان با اشاره به اينكه از 2 ميليارد بودجه 
مورد نياز درحال حاضر حدود 300 ميليون تومان 
به آن اختصاص يافته است مي گويد: »اين موضوع 

موجب ش��ده تا به احتمال زياد، س��اخت فاز اول 
اين پروژه نتواند تا پايان امس��ال تكمي��ل و آماده 
بهره برداري شود.« وي با اشاره به مساحت 8 هزار و 
100 مترمربعي فضاي اين كتابخانه ادامه مي دهد: 
»درصورت تكميل اي��ن مركز فرهنگي، س��رانه 

زيربنايي كتابخانه هاي لرستان دوبرابر مي شود.«
   افتتاح نشده فرسوده شد 

بررس��ي ها نش��ان مي دهد درحالي ك��ه بيش از 
يك دهه از كلنگ زني اح��داث كتابخانه مركزي 
خرم آباد مي گ��ذرد و اميد مي رود ب��ا افتتاح آن، 
پرجمعيت ترين ش��هر استان لرس��تان صاحب 
بزرگ ترين مركز مطالعه استاندارد شود، اما روند 
طوالني ش��دن س��اخت اين مجموعه فرهنگي 
موجب شد تا در حال حاضر برخي از فازهاي ايجاد 
شده به ش��دت فرسوده ش��ده و نيازمند نوسازي 
ش��وند.  مديركل كتابخانه هاي عمومي اس��تان 
لرستان در اين خصوص مي گويد: »با وجود اينكه 
تاكنون نزديك ب��ه 6 ميلياردتومان براي احداث 
اين كتابخانه هزينه شده است، اما تأخير طوالني 
مدت موجب شده تا نه تنها كتابخانه تكميل شود 
بلكه برخي از قس��مت هاي اي��ن كتابخانه دچار 
فرس��ودگي ش��ده و به ش��دت نيازمند بازسازي 
باش��د.« علي جهان آرا مي افزايد: »اين مش��كل 
مي طلبد تا مسئوالن براي جلوگيري از باالرفتن 
هزينه ها به فكر چاره در اين زمينه باش��ند.« اين 
درحالي است كه طبق نظر كارشناسان عمر مفيد 
ساختمان در ايران 20 س��ال است و با روندي كه 
براي ساخت اين مجموعه در پيش گرفته شده، در 
بهترين حالت دوسال پس از افتتاح فرسوده بوده 
و بايد تخريب و از نو ساخته شود كه اين موضوع 
هدررفت سرمايه هاي مادي و معنوي كشور را به 

دنبال خواهد داشت.

آمارها نشان مي دهد نرخ توليد سرانه در استان گيالن 
طي دو دهه اخير از 15 به 21 كش��وري تنزل كرده 
است.  بر همين اساس متوسط نرخ بيكاري استان 
باالتر از كشوري است و به عقيده كارشناسان ساختار 
موجود در صنايع و نوع حمايت از آنها هم نمي تواند در 

گيالن به ايجاد شغل منتهي شود. 
   همه شاغلند حتي بيكارها!

در اصل بيس��ت و نهم قانون اساس��ي آمده است: 
»برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، 
بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه 
ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي 
و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و 
غيره حقي است همگاني...« در تكميل اين قانون در 
بند دوم از اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز آمده: 
»تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور 
رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در 
اختيار همۀ كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار 
ندارند، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه 
مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست 
افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به 

صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد...«
با اينكه گيالن با دارا ب��ودن ظرفيت هاي زيادي 
در دريا و جن��گل و كوه و دش��ت هايش مي تواند 
يكي از اش��تغالزا ترين استان هاي كشور باشد، اما 
طي س��ال هاي اخير و به دليل بي توجهي دولت 

و مسئوالن اس��تاني اوضاع طوري رقم خورده كه 
مي رود جوانان گيالني را در صدر بيكاران كشور 
قرار دهد.  ناگفته نماند زماني كه مركز آمار ايران 
از افراد شاغل صحبت مي كند، در آمارگيري خود 
تمامي افرادي را كه تنها يك ساعت در هفته كار 
كنند، نيز شاغل محسوب مي كند.   به گونه اي كه 
طبق آخرين آمارها، بيش از نيمي از افرادي كه به 
زعم مركز آمار ايران شاغل محسوب مي شوند زير 
ساعت قانوني قانون كار، كار مي كنند.  البته معلوم 
نيست كه آيا دارندگان مشاغل كاذب را نيز جزو 

افراد شاغل محسوب مي كنند يا نه!
   بودجه را درست تقسيم كنيد

»مشكل بيكاري عمدتاً در زنان، تحصيلكرده ها و 
گروه سني 15 تا 29 سال حاد است و بايد با تالش 
تمام مسئوالن و دستگاه ها در جلسات خودماني 
برطرف ش��ود لذا بايد به دستگاه مديريتي استان 
اطمينان داش��ته باش��يم كه اجازه نخواهند داد 
هيچ حقي از استان تضييع شود.« اينها بخشي از 
حرف هاي رئيس س��ازمان برنامه و بودجه گيالن 
است كه با اش��اره به دغدغه هاي موجود پيرامون 
بودجه اس��تان، مي گويد: »اليحه بودجه سال 96 
به مجلس ارائه ش��ده و هنوز كم و كي��ف و نقاط 
ضعف و قوت آن در دس��ت بحث و بررسي توسط 
نمايندگان است لذا دغدغه هاي مطرح شده را به 
فال نيك مي گيريم. با توجه به دغدغه هاي موجود 

پيرامون بودجه استان، قطعاً احتمال كوچك ترين 
كم توجهي به منابع و منافع م��ردم گيالن وجود 
ندارد.« كيوان محمدي، 79 درصد از بودجه دولت 
را هزينه اي و 21 درصد را تملك دارايي و عمراني 
دانسته و مي افزايد: »نقطه ضعف اقتصاد ما همين 
اس��ت كه مي خواهيم با 21 درصد بودجه دولت، 
كشور را بسازيم در حالي كه براي توسعه بايد نسبت 
بودجه هزينه اي و بودجه عمراني را تغيير دهيم. 
كاهش حداقل يك درص��دي بودجه هزينه اي در 

سال ما را به سمت توسعه سوق مي دهد.«
    ايجاد اشتغال با مراسمات ويدئو كنفرانسي

كارشناسان معتقدند نياز نيست براي فهميدن ميزان 
بيكاري به آمار و ارقام رجوع كرد زيرا در آسيب شناسي 
اجتماعي ثابت شده كه يكي از دستاوردهاي بيكاري، 
فقر است و فقر نيز ناهنجاري هاي گوناگوني نظير 
فساد، فحشا، س��رقت، اعتياد و آسيب هاي ديگر را 
به همراه دارد. همچنين ريش��ۀ افزايش آمار طالق 
و كاهش ازدواج يا رش��د چشمگير خريد، فروش و 
مصرف مواد مخدر را هم مي توان در معضل بيكاري 

جست وجو كرد. 
بنابراين بدون اينكه بخواهيم به سراغ آمار بيكاري 
در يك استان برويم، كافي است رقم آسيب هاي 
اجتماعي را در آن منطقه مورد بررسي قرار دهيم.  
آمارهاي بيكاري در شهرها و روستاهاي گيالن در 
حالي خودنمايي مي كند كه چند روز پيش استاندار 

گيالن در مراسم افتتاح طرح روستاي بدون بيكار 
كه از طريق ويدئو كنفرانس و به صورت نمادين در 
روستاي اسطلخ جان رودبار به بهره برداري رسيد، 
شركت كرد.  نمادين بودن مراسم خود گواه اين 
ادعاس��ت كه مس��ئوالن ترجيح مي دهند بجاي 
كارهاي عملي و اس��تفاده از نيروه��اي بالقوه، به 
همان افتتاح هاي ويدئو كنفرانس خود ادامه دهند 
تا حتي زحمت رفتن و حضور در روستا ها را هم به 
خود ندهند.  البته محمدعلي نجفي اعالم كرده: 
»با ايجاد طرح هاي بوم گردي، قالي بافي، پرورش 
ماهي، پرورش زالو، توليد و بسته بندي سبزيجات 
محلي، رستوران سنتي، توسعه واحد توليد شمع 
و لوازم تزييني مستقر در روستاها با تسهيالت 40 
ميليارد ريالي قرض الحس��نه صندوق كارآفريني 
اميد زمينه اش��تغال 200 نفر از س��اكنان روستا 

فراهم شده است.«
گيالني ها در ش��رايطي چش��م به ايجاد اش��تغال 
دوخته اند كه با بي توجهي به دو محصول عمده اين 
استان يعني برنج و چاي و عدم كنترل واردات افسار 
گسيخته آنها، مهاجرت روستائيان به شهرها به شدت 

افزايش يافته است. 
گي��الن ك��ه مي توان��د ب��راي اش��تغالزايي در 
روستاهايش، توسعه صنايع دستي متنوع، انجام 
كشت دوم در شاليزارها، اش��تغال خانگي و خرد 
در سطح خانه هاي روستايي را در برنامه قرار دهد 
يا با توس��عه و احياي توليد پيله ابريشم، توسعه 
فضاي گردشگري روس��تايي و بوم گردي و ايجاد 
واحدهاي صنعتي كوچك در روستاها با مشاركت 
روس��تاييان از مهاجرت ها جلوگي��ري كند حاال 
به جايي رسيده كه هيچ س��رمايه گذاري رغبت 
به حضور در بهش��ت س��بز ايران را ندارد.  كوتاه 
سخن اينكه در همين رابطه حجت االسالم احمد 
عبداهلل زاده ام��ام جمعه الهيجان ب��ا بيان اينكه 
كجاست كارنامه درخشان كه بتوانيد به مردم در 
آخر عمر دولت نش��ان دهيد، گفت: »كارخانه ها 
تعطيل شده و در گيالن بيكاري در اوج خود قرار 

دارد ولي صدايي شنيده نمي شود.«
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خراسان رضوي رتبه نخست توليد گياهان دارويي در كشور را به خود 
اختصاص داده و كارشناسان معتقدند توليد اين محصوالت مي تواند 
درآمد روستاييان را تا 10 برابر افزايش دهد و مانعي براي مهاجرت آنها 
باشد. اما با ورود دالالن به اين بخش، آنها نمي گذارند كشاورزان سودي 
عايدشان شود. با اينكه كش�ت اين گياهان در 10 ماه نخست سال، از 
طريق صادرات 305 ميليون دالر براي كشور درآمدزايي داشته است، اما 
خراساني ها رغبتي به ادامه توليد اين محصوالت دارويي ندارند و ترجيح 
مي دهند هرچه كاشته اند را خوراك دام كنند تا به دست دالالن بسپرند. 

    
درحالي كه كش��ت گياهان داروي��ي از ظرفيت هاي بس��يار خوبي براي 
درآمدزايي در كشور برخوردار اس��ت و در 10 ماه نخست سال جاري نيز 
بيش از 305 ميليون دالر از اين توليدات به خارج از كش��ور صادر شده اما 
جوالن دالالن مسير توليد اين محصوالت را مسدود كرده است به طوري 
كه كشاورزان نه تنها سودي از توليد گياهان دارويي عايدشان نمي شود بلكه 
براي ادامه فعاليتشان قطعاً متضرر هم مي شوند.  گواه اين ادعا نيز همين 
بس كه كشاورزان براي تهيه بذر زيره سبز به عنوان يكي از گياهان دارويي 
بايد كيلويي 11 هزار تومان هزينه كنند اما موقع برداشت همين محصول 
بايد آن را به قيمت ناچيزي در حد 5000 تا 6000 تومان بفروشند. از اين 
رو مابقي سود اين محصول به جيب داللي كه نه شب بيداري هاي كشاورز را 
تجربه كرده و نه نگران سيل و سرما بوده است، مي رود.  بنابراين با اين شرايط، 
كشاورزان حاضرند گياهان دارويي را برداشت نكنند و بگذارند خوراك دام 
شود چراكه توليد گياهان دارويي برايشان به صرفه نيست. تمام اين مشكالت 
نيز در قطب توليد گياهان دارويي يعني خراس��ان رض��وي رخ مي دهد. 
منطقه اي از كشور كه 13 هزار و 800 هكتار از اراضي آن به زير كشت گياهان 

دارويي رفته و مي تواند نقش مهمي را در اقتصاد كشور ايفا كند. 
   جاي خالي صنايع تبديلي

البته مشكالت كشاورزاني كه به توليد گياهان دارويي در خراسان رضوي 
مي پردازند به همين جا ختم نمي شود و دامنه وسيع تري را دربر مي گيرد به 
طوري كه نبود صنايع فرآوري، تبديلي و بسته بندي به عنوان يكي از موانع 
اصلي شكوفايي صنعت گياهان دارويي در كشور شناخته مي شود.  در اين 
راستا سيدهاشم نقيبي، مدير امور باغباني جهاد كشاورزي خراسان رضوي 
نيز با تأييد مطالب فوق مي گويد: »با اينكه محصوالت دارويي كشاورزان 
خراس��ان رضوي به دليل مرغوبيت بااليشان بين كش��ورهاي آسيايي و 
اروپايي طرفداران زيادي دارد، اما نبود صنايع بسته بندي مشكالت بسياري 
را در مسير صادرات اين محصوالت قرار داده است به طوري كه خريداران 
گياهان دارويي روي داشتن بسته بندي و نبود آلودگي در محصوالت تأكيد 
زيادي دارند. بنابراين بايد اين مشكالت برطرف شود و استانداردهاي مربوط 
به توليد اين محصوالت مد نظر قرار بگيرد تا زمينه افزايش صادرات گياهان 
دارويي فراهم شود.« وي با اشاره به اينكه زيره سبز، گل محمدي، خاكشير، 
آويشن، نعنا فلفلي، بابونه، ختمي، پنيرك و آلوئه ورا مهم ترين محصوالتي 
هستند كه در خراسان رضوي به عنوان گياهان دارويي كشت مي شوند، 
مي افزايد: »دامنه وس��يع توليدات گياهان دارويي در خراسان رضوي، از 
ظرفيتي مهم در رابطه با ارزآوري به كشور حكايت دارد كه بايد به آن توجه 
ويژه اي داشته باشيم.« البته عالوه بر ظرفيت هاي قابل توجهي كه به آن 
كمي قبل تر اشاره شد، به گفته وزير جهاد كشاورزي توليد اين محصوالت، 
نياز كمتري به مصرف منابع آبي دارد و به اين لحاظ نيز مقرون به صرفه تر 
هستند. محمود حجتي در اين خصوص مي گويد: »مصرف آب در مقايسه 
با محصوالت زراعي تا يك سوم كاهش مي يابد. بنابراين با توجه به ويژگي 
منحصر به فرد گياهان دارويي و اقبال عمومي و جهاني به اين محصوالت، 
بهره گيري از ظرفيت هاي اين حوزه براي اشتغال زايي، توليد ثروت و ارز آوري 

از طرح هاي اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود.« 

 بهره برداري از نخستين نيروگاه 
زمين گرمايي كشور در اردبيل 

ني�روگاه زمين گرماي�ي مشگين ش�هر ب�ه عن�وان نخس�تين 
ني�روگاه زمين گرماي�ي كش�ور در ص�ورت ايج�اب ش�رايط 
الزم ت�ا اواخ�ر س�ال آين�ده ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
مدير نيروگاه زمين گرمايي مشگين شهر با اعالم اين خبر گفت: عمليات 
اكتشاف مخازن نيروگاه زمين گرمايي مشگين ش��هر در ارتفاع 3 هزار 
متري سبالن به اتمام رسيده و پس از اجراي عمليات عمراني پروژه، 5 
مگاوات برق توليدي از اين نيروگاه وارد مدار خواهد شد.  خسرو خسروي 
با بيان اينكه چاه هاي حفاري ش��ده ظرفيت توليد بيش از 30 مگاوات 
برق را دارند، افزود: وزارت ني��رو نيروگاه 5 مگاواتي را به صورت پايلوت 
به مرحل��ه اجرا درآورده و مابق��ي توليد برق با حضور س��رمايه گذاران 
بخش خصوصي انجام خواهد ش��د.  مدير سايت نيروگاه زمين گرمايي 
مشگين ش��هر با بيان اينكه پروژه احداث نيروگاه بي��ش از 30 درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد، گفت: مخزن اصلي موجود در اين منطقه ظرفيت 
توليد حداق��ل 100 و حداكثر 400 م��گاوات را دارد و در صورت اعالم 
آمادگي سرمايه گذاران مي توان با افزايش حفر چاه بيش از 30 مگاوات 
فعلي تأمين انرژي كرد.  خسروي كش��اورزي و گردشگري را از اهداف 
ديگر پروژه برشمرد و افزود: بر اساس مطالعات دفتر انرژي زمين گرمايي 
س��ازمان انرژي هاي نو ايران )سانا(، منطقه مشگين شهر بهترين نقطه 

براي استفاده از ظرفيت انرژي زمين گرمايي در كشور است. 

كتابخانه مركزي خرم آباد افتتاح نشده فرسوده شد
درحالي كه عمر مفيد ساختمان ها در كشور20 سال است، كتابخانه 15 ساله نيمه تمام خرم آباد، 2سال ديگر افتتاح مي شود

 بي توجهي به ظرفيت هاي گيالن
بيكاري را به اوج رسانده

 ناديده گرفتن دو محصول عمده گيالن يعني برنج و چاي و عدم كنترل واردات افسار گسيخته
 مهاجرت روستائيان به شهرها را افزايش داده است

با اينكه چندي روز پيش اس�تاندار گيالن با اس�تناد به اعالم جديد و 
منتشر ش�ده مركز آمار، نرخ بيكاري گيالن در س�ه ماه نخست سال 
جاري را ۹/3 درصد و رتبه استان را 23 در كشور عنوان كرد اما اوايل 
آذر ماه بود كه ائمه جمعه شهرستان هاي گيالن با تأكيد بر اينكه بيكاري 
در اين استان به اوج خود رس�يده ولي صدايي شنيده نمي شود؛ عدم 

رونق اقتصادي پس از گذشت سه سال از عمر دولت يازدهم را برازنده 
مسئوالن ندانس�ته و خواس�تار توجه ويژه دولتمردان به اين مسئله 
شدند. البته چندي پيش رئيس س�ازمان برنامه و بودجه استان هم از 
حاد بودن مشكل بيكاري گيالن در گروه سني 15 تا 2۹ سال خبر داده 
بود. معضلي كه عمدتًا در زنان و افراد تحصيلكرده  به چشم مي خورد. 

ميترا شهبازي

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

 سند راهبردي مديريت خشكسالي 
استان بوشهر تدوين مي شود  

اس�تاندار بوش�هر از تدوي�ن س�ند     بوشهر
راهب�ردي مديريت خشكس�الي در 
داد.  بوش�هر خب�ر  اس�تان  بح�ران كم آب�ي در  راس�تاي 
مصطفي ساالري با بيان اينكه بحران كم آبي بخش هاي مختف استان 
را با مشكالت گوناگوني مواجه ساخته اس��ت گفت: با توجه به بحران 
خشكسالي، براي ارائه راهكارهاي مناس��ب در راستاي برطرف كردن 

مشكالت اين بحران، سند راهبري مديريت خشكسالي تدوين شود. 
وي افزود: يكي از نيازهاي اساسي در توليد گوشت قرمز در مناطق عشايري 
تأمين آب و علوفه دام است كه عدم نزول باران، دامداران را با مشكل مواجه 
كرده است.  ساالري با تأكيد بر تخصيص اعتبارات مورد نياز امور عشاير 
استان بوشهر گفت: با توجه به نياز اساسي عشاير براي اجراي طرح هاي 
زيرساختي جهت برطرف كردن مشكالت اين قشر اعتبارات عمراني عشاير 
تخصيص داده شود.  استاندار بوشهر با تأكيد بر حل مشكالت عشاير در برنامه 
كوتاه مدت گفت: نيازهاي عشاير در برنامه كوتاه مدت ارائه تا بر اين اساس، 
اعتبارات مورد نياز تأمين و پرداخت شود.  وي با تأكيد بر افزايش تانكرهاي 
آبرسان براي تأمين آب مورد نياز مناطق عشايري استان بوشهر نيز گفت: 
شهرداري ها، شركت هاي آب و فاضالب روستايي و شهري براي ارائه خدمات 
آبرساني به عشاير تانكرهاي مورد نياز آنان را تأمين كنند.  استاندار بوشهر 
با اشاره به تأمين علوفه دام هاي عشاير افزود: در اين زمينه از ظرفيت هاي 
استاني استفاده مي شود، اين در حالي است كه بايد براي تأمين علوفه عشاير 

با سازمان عشاير كشور مكاتبه و راهكارهاي الزم ارائه شود.

آغاز طرح توزيع شير رايگان در مدارس اصفهان
مس�ئول تغذيه و نظارت بر توزيع شير     اصفهان
 م�دارس اس�تان اصفه�ان از آغ�از 
اج�راي ط�رح توزي�ع ش�ير در م�دارس اس�تان خب�ر داد. 
رمضان همت گفت: از ابتداي بهمن ماه توزيع ش��ير رايگان در تمام مدارس 
استان اعم از دولتي و غيرانتفاعي  آغاز و تا 22 اسفند قسمت اعظم اين توزيع 
انجام مي شود.  وي افزود: مشكالتي بر سر توزيع شير مدارس وجود داشت كه 
اين مشكالت برطرف شده و دستورالعمل و شيوه نامه آن به دست ما رسيده و 
آموزش وپرورش آمادگي دارد تا چند روز آينده با فراهم كردن مقدمات كار و 
هماهنگي هاي الزم با توليدكنندگان، توزيع شير را آغاز كند.  همت در مورد 
اعتبار پيش بيني شده براي اين كارگفت: دو مرحله توزيع 25 نوبتي بالغ بر 
50 نوبت توزيع شير براي امسال درنظر گرفته شده و اعتبار مرحله اول به طور 
قطعي پيش بيني شده و براي اعتبار مرحله دوم كه آن هم 25 نوبت است در 
حال رايزني هستيم.  وي افزود: سال گذشته سه روز در هفته توزيع شير داشتيم 
اما امسال پنج روز در هفته توزيع شير در مدارس خواهيم داشت.  مسئول تغذيه 
و نظارت بر توزيع شير مدارس اس��تان اصفهان ادامه داد: اداره  كل آموزش  و 
پرورش توزيع شير را در تمام روزهاي هفته از ابتداي بهمن ماه در تمام مدارس 
استان اعم از دولتي و غيرانتفاعي  آغاز مي كند و تا 22 اسفندماه قسمت اعظم 

اين توزيع انجام مي شود و اميد واريم تأخير اين چهار ماه جبران  شود. 

  بارگيري بزرگ ترين محموله قير صادراتي 
در بندر خليج فارس

معاون امور بندري و منطقه ويژه اداره     هرمزگان
كل بنادر و دريانوردي هرمزگان از ثبت 
ركورد بارگيري بزرگ ترين محموله قير صادراتي به يك كش�تي 
9ه�زار تن�ي ب�راي نخس�تين ب�ار در اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
محمدعلي اصل سعيدي پور با تأكيد بر اينكه پهلوگيري اين شناور 9هزار 
تني حمل قير در بندر خليج فارس براي نخس��تين بار صورت گرفت، 
گفت: تا پيش از اين، صادرات قير توسط كشتي هاي با وزن زير 5هزار تن 
در اين بندر انجام مي شد كه با اين اقدام يك ركورد در بزرگ ترين بندر 
تجاري كشور به ثبت رسيد.  »بندر خليج فارس« بخشي از منطقه ويژه 
اقتصادي بندر ش��هيد رجايي با كاربري عمدتاً نفتي و فرآورده هاي آن 
است كه دهانه ورودي آن به عرض مفيد 100 متر مي باشد و شناورهايي 
با ظرفيت حداكثر 12 هزار تن مي توانند در حوضچه آن تردد كنند.  در 
پسكرانه اين بندر، زمين هايي به وسعت بيش از 40 هكتار به منظور ايجاد 
مخازني با حجم افزون بر يك ميليون و 500 هزار متر مكعب و احداث يك 

پااليشگاه كوچك در آينده، در حال آماده سازي و بهره برداري است. 

 استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي 
در چهارمحال و بختياري

مديركل منابع طبيع�ي و آبخيزداري     چهارمحال و بختياري
استان چهارمحال و بختياري از انجام 
اقداماتي براي استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي در استان خبر داد. 
علي محمدي مقدم آبگرمكن هاي خورشيدي را راهي براي جلوگيري از 
تخريب جنگل ها دانست و گفت: متأسفانه ساكنان برخي نواحي استان 
به دليل صعب العبور بودن و دسترسي نداشتن به سوخت هاي فسيلي نياز 
خود را از جنگل ها تأمين مي كنند كه اين عمل نابودي جنگل ها را در پي 
دارد.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان چهارمحال و بختياري 
به بسته هاي حمايتي براي خريد آبگرمكن هاي خورشيدي اشاره كرد و 
افزود: در اين مناطق 75درصد هزينه خريد اين آبگرمكن ها را دولت و 25 
درصد آن را مردم تقبل مي كنند.  وي همچنين حفظ و حراست از مراتع 
و توسعه پوشش گياهي در اين اس��تان را از ديگر اولويت هاي اداره كل 
منابع طبيعي عنوان كرد و افزود: از فروردين سال گذشته توسعه مرتعي 

و جنگلي در اين اداره كل با حساسيت بيشتري دنبال مي شود. 

كارشناسان معتقدند نياز نيست براي 
فهميدن ميزان بيكاري به آمار و ارقام 
رجوع كرد زيرا در آسيب شناس�ي 
اجتماع�ي ثابت ش�ده ك�ه يكي از 
دس�تاوردهاي بيكاري، فقر است و 
فقر ني�ز ناهنجاري ه�اي گوناگوني 
نظير فساد، فحشا، سرقت، اعتياد 
و آسيب هاي ديگر را به همراه دارد. 
همچنين ريشۀ افزايش آمار طالق 
و كاهش ازدواج يا رش�د چشمگير 
خريد، ف�روش و مصرف مواد مخدر 
را هم مي ت�وان در معض�ل بيكاري 

جست وجو كرد


