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كشيده، سرسبز و 
زيب�اي مازندران 
مي س�وزند و دود مي ش�وند. تمام عمر آنها و 
خاطراتي كه در كنار آنها رقم خورده است، به 
يكباره هيچ مي شود. چرا؟ چون گردشگري 
مي خواهد آتش�ي بر پا كند و در كنار آن گرم 
شود. رهگذري مي خواهد سيگاري آتش زند 
و ته مانده آن را بر روي زمين جا بذارد؛ در كنار 
اين موارد سودجوياني هم هستند كه صبح تا 
ش�ب برنامه ري�زي مي كنن�د ت�ا در نب�ود 
محيط بانان و جنگل بانان آتش�ي برافروزند و 
متري از وسعت جنگل ها را به تصاحب خود در 
بياورند. معضالتي كه از پهنه گسترده جنگل ها 
مي كاهد و نيازمند توجه ويژه متوليان است. 

    
جنگل خواري به معضلي قديمي براي جنگل هاي 
مازندران تبديل شده است. مسئله اي كه هرساله 
در كنار آتش سوزي هاي گاه و بي گاهي كه بر اثر 
بي احتياطي مردم صورت مي گي��رد، به كاهش 
پهنه جنگل هاي كشور دامن مي زند. سودجوياني 
كه در نب��ود محيط بان��ان و جنگل بان��ان تغيير 
كاربري را براي مناطق سرس��بز رقم مي زنند و 
ويالهاي بي قواره به جاي درختان را باال مي برند. 
معضلي ك��ه به گفته كارشناس��ان در دو س��ال 
گذشته منجربه از بين رفتن تنها 600 هكتار از 
اراضي پناهگاه حيات وحش ميانكاله كه شامل 
بوته هاي سازيل، تمشك و انار وحشي مي شود، 
شده است. البته اين آمار به طور حتم با توجه به 
تمام استان مازندران، گس��ترده تر هم هست. از 
اين رو بر اس��اس اطالعات به دست آمده از سوي 
مسئوالن و منابع محلي ميانكاله با توجه به اثبات 
عمدي بودن برخي از اين آتش افروزي ها، دست 
داش��تن زمين خواران و متصرفان غير قانوني به 
اثبات رسيده است. افرادي كه به طور مستقيم يا 
حتي با اجير كردن برخ��ي از افراد منجر به وقوع 
چنين حوادثي شده اند. بنابر اين تاكنون چندين 

پرونده در دس��تگاه قضايي براي مس��ببين اين 
وقايع تشكيل شده است. در اين خصوص رئيس 
اداره حقوقي محيط زيس��ت مازندران مي گويد: 
»در س��ال جاري هم دو فقره پرونده در ارتباط با 
آتش سوزي عمدي در دادس��را بهشهر تشكيل 
شده اس��ت.« طاهره  فضيلت مي افزايد: »هدف 
اصلي اين آتش سوزي ها متأسفانه گسترش دامنه 
مالكيت در منطقه است.« مدير كل محيط زيست 
مازن��دران نيز با تأكي��د گفته  هاي رئي��س اداره 
حقوقي محيط زيس��ت اس��تان، بي��ان مي كند: 
»برخي از آتش سوزي ها از سوي ذينفعان از جمله 
زمين خواران ساحلي انجام مي شود.« حسينعلي 
ابراهيمي كارنامي ادامه مي دهد: »در هر حادثه 
آتش سوزي كارشناسان عمدي يا غيرعمدي بودن 
حوادث را بررسي مي كنند و نتايج را به سازمان 
حفاظت محيط زيست و دستگاه قضايي گزارش 
مي دهند.« در كنار آتش هايي كه گردشگران برپا 
و با بي احتياطي حيات پوش��ش گياهي اس��تان 
را تهديد مي كنند، س��ودجوياني هم هستند كه 
از اين ش��رايط اس��تفاده مي كنند و جنگل ها را 

براي گس��ترش اراضي خود به آتش مي كشند. 
مسئله اي كه مسئوالن موظف هستند با تجهيز 
نيروهاي محيط بان و جنگل بان و افزايش تعداد 
آنها، جلوي اين معضل ها را بگيرند. موضوعي كه 
چندين سال پيش به دليل اهميت وجود پوشش 
سبز و جنگل ها مقام معظم رهبري بر آن تأكيد 
كرده اند و پيگيري و جلوگي��ري از فعاليت هاي 
زمين خ��واران، كوه خ��واران، جنگل خ��واران و 

درياخواران را خواستار شده اند. 
   جنگل ها به محافظت بيشتري نياز دارند

بنابراين با توجه به اينكه حفاظ��ت از اين منابع 
ارزشمند سبز به ش��دت مورد توجه مقام معظم 
رهبري است و ايشان بارها بر اهميت جنگل هاي 
كشور تأكيد كرده اند؛ مسئوالن، حفاظت از اين 
بخش را در رديف وظايف خود ق��رار داده اند. در 
اين خص��وص نماينده مردم بابلس��ر در مجلس 
ش��وراي اس��المي به »جوان« مي گويد: »بعد از 
تأكيدات مق��ام معظم رهبري درب��اره ضرورت 
جلوگيري از دست درازي جنگل خواران، متوليان 
براي كاهش اين معضل در جنگل هاي مازندران 

تالش بيشتري مي كنند.«  ولي اهلل نانواكناري با 
اشاره به اينكه فكر نمي كند با توجه به بررسي هاي 
مداوم مس��ئوالن آتش س��وزي هاي جنگل هاي 
مازندران آتش افروزي سودجويان باشد، مي گويد: 
»البته در اين مورد ك��ه در حال حاضر چه مقدار 
از آتش س��وزي هاي جنگل ها عمدي است، بايد 
كارشناسان محيط زيست نظر بدهند، اما در حال 
حاضر بيشتر آتش س��وزي ها بر اثر بي احتياطي 
رهگذران و گردش��گران به وقوع مي پيوندد.« به 
گفته اين نماينده مجل��س آموزش هاي الزم در 
راستاي حفاظت از جنگل ها تاكنون جدي گرفته 
نشده است و اين موضوع نيازمند فرهنگ سازي 
گسترده از همان پايه هاي ابتدايي مدارس است. 
موضوعي كه همه بايد دست به دست هم بدهند 
و محافظت از جنگل ها را در رديف مسئوليت هاي 
خود بدانند. بنابر اين فرقي نمي كند مقام مسئول 
باشد يا مردم عامه، همگي بايد در راستاي حفاظت 
از پوشش هاي طبيعي تالش كنند.  نانواكناري با 
اشاره به اينكه هوا به سمت خنك شدن مي رود 
و فص��ل پاييز در حال فرا رس��يدن اس��ت، بيان 
مي كند: »گردش��گران و رهگ��ذران بايد توجه 
داشته باشند اين برگ هاي خشك درختان تنها 
به جرقه كوچكي نياز دارند تا آتشي وسيع را به راه 
 بيندازند.« عالوه بر اين با توجه به گفته هاي اين 
نماينده مردم در مجلس محيط بانان و جنگل بانان 
بايد با برنامه ريزي مس��ئوالن تجهيز شوند و در 
مناطقي كه عبور و مرور بيشتر است، حضورشان 
پررنگ تر باش��د، تا قبل از وقوع فاجعه اي بزرگ 
جلوي حادثه را بگيرند. عالوه بر اين الزم اس��ت، 
قبل از وقوع آتش سوزي نسخه پيشگيري بهتر از 
درمان است را اجرايي كرد و در مناطق مستعد به 
آتش سوزي مسير امدادرساني و حضور نيروهاي 
اطفاي حريق از طريق ساخت جاده هاي جنگلي 
هموار ش��ود. در كن��ار اين موارد دس��تگاه هاي 
قضايي هم بايد به جد با متخلفان برخورد كنند تا 
جنگل هاي شمال ايران، بخصوص مازندران، اين 

طالي سبز را به خوبي حفظ شود.

  مازندران: مديركل ش��يالت مازندران گفت: در استان مازندران 18 
مزرعه پرورش ماهيان خاوياري فعال وجود دارد كه ظرفيت ساالنه توليد 
 آنها 2 هزار و 500 تن گوشت ماهيان خاوياري پرورشي و 32 تن خاويار 
پرورش��ي اس��ت. ولي اله محمدزاده با بيان اينكه خاويار ايران از جايگاه 
ويژه اي در جهان برخوردار است، افزود: ساالنه خاويار كشور ما به بسياري از 
كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، فرانسه و ايتاليا صادر مي شود و در مقايسه 

با توليد كشورهاي ديگر از بازار جهاني خوبي برخوردار است. 
  اصفهان:  مدير دفتر بازار ش��ركت توزيع برق شهرس��تان اصفهان 
از توليد هزار و 300كيلو وات برق از س��امانه هاي انرژي خورش��يدي 
در اصفهان خبر داد. س��ارا صالحي گفت: اس��تان اصفه��ان در جذب 
سرمايه گذار بخش خصوصي براي ساخت نيروگاه خورشيدي و احداث 
پنل هاي آن جزو سه استان برتر كشور است. الزم به ذكر است كه براي 
ساخت نيروگاه هاي خورش��يدي به ازاي هر مگاوات، 50 ميليارد ريال 

سرمايه گذاري و زميني به وسعت دو هكتار نياز است. 
  گلس�تان: معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
گلستان از ايمن سازي 200 كيلومتر از راه هاي گلستان طي سال جاري خبر 
داد. عادل مصدقي گفت: 34 ميليارد تومان اعتبار از محل منابع ملي سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ابالغ شده است. اين منابع به تفكيك 
شهرها صرف اجراي پروژه هاي مصوب ايمن سازي راه ها شامل نگهداري 
و روكش آسفالت راه هاي شرياني و غيرشرياني اصلي، فرعي و روستايي، 
حذف و اصالح 10 نقطه حادثه خيز، تعميرات و نگهداري 15 پل بزرگ و 
50دستگاه ابنيه فني راه ها، بازسازي 30 دستگاه ناوگان راهداري مي شود. 

قرارگرفتن معادن فيروزه در نيش��ابور )خراس��ان 
رضوي( سبب ش��ده تا اين ش��هر در اين زمينه از 
شهرت جهاني برخوردار باشد؛ موضوعي كه باعث 
شده هرساله مسافراني كه براي زيارت بارگاه ملكوتي 
امام رضا )ع( مي آيند در مس��ير خود به اين شهر 
س��فر كرده تا عالوه بر ديدن مكان هاي ديدني آن 
از جمله عطار نيش��ابوري اقدام به تهيه زيورآالتي 
كه از سنگ هاي بسيار زيباي معادن فيروزه نيشابور 
استخراج و تهيه مي شوند براي خود و آشنايانشان 
كنند.  ارزش��مندي اين س��نگ و به كار گيري آن 
در صنعت جواه��رات و برخي صنايع دس��تي در 
استان هاي مختلف ازجمله اصفهان سبب شده تا 
روز به روز بر ارزش اين سنگ گرانقيمت افزوده شود 
و نويدبخش اشتغالي پر سود براي دست اندركاران 
اين صنعت باش��د.  موفقيت در اين صنعت سبب 
شده است در حال حاضر ساالنه 30 تا 40 تن سنگ 
فيروزه از معادن نيش��ابور استخراج ش��ود و براي 
ساخت جواهرات و به كارگيري در صنايع دستي 

به متقاضيان به فروش برس��د.  معاون امور معادن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با 
تأييد اين موضوع مي گويد:»معادن فيروزه نيشابور 
از سال 91 با دريافت پرونده استخراجي جديد خود 
كه مجوز استخراج فيروزه ساالنه 40 تن اعالم شده 
بود آغاز به كار كرد.« شجاعي مي افزايد:»از آنجا كه 
پروانه بهره برداري از معادن در كش��ور ما حداكثر 
25ساله صادر مي شود، لذا پروانه بهره برداري از اين 

معدن هم همانگونه صادر شد.«
 به گفته وي، رونق فروش س��نگ في��روزه در اين 
منطقه سبب ش��د در س��ال هاي 1391 و 1392 
معادل 40 تن، در سال 1393 حدود 46/5  تن و در 

سال گذشته 41 تن فيروزه استخراج شود. 
   فيروزه شهر فيروزه اي نيشابور

با وجود آنكه معادن فيروزه در شهرستان نيشابور 
به صورت پراكنده وجود دارد، با اين حال فيروزه 
شهرس��تان فيروزه از كيفيت و ش��هرت باالتري 
برخوردار اس��ت؛ مس��ئله اي كه س��بب شده تا 

هنرمندان بسياري در اين زمينه آنجا فعال باشند.  
يكي از كارشناسان فيروزه در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد:»ويژگي هاي موجود در س��نگ فيروزه 
اين منطق��ه از جمله بدون رگه ب��ودن و فراواني 
سبب شده تا سنگ هاي اس��تخراج شده در اين 

شهر از شهرت بااليي برخوردار باشد.« 
علي نظافتي مي افزايد:»وجود اين معادن در اين 
منطقه موجب شده است بس��ياري از افراد كه در 
شهرستان فيروزه زندگي مي كنند در اين زمينه 
فعال باشند و درآمد خوبي را از آن خود كنند، به 
طوري كه درحال حاضر اش��تغال و درآمد خوبي 

نصيب مردم منطقه كرده است.«
   شهرت فيروزه ايران را تركيه برد! 

با وجود آنكه معادن فيروزه تنها در شهرستان نيشابور 
در اس��تان خراس��ان رضوي وجود دارد، اما برخي 
بي تدبيري ها و نبود فناوري تراش فيروزه سبب شده 
تا برخي  كشورها با وارد كردن آن از ايران و تراش 
دادن هاي خاص اين سنگ را به نام خود در جهان 

ثبت كنند كه مي توان در اين خصوص از تركيه نام 
برد.  كارشناس و جواهرساز فيروزه نيشابوري در اين 
خصوص به »جوان« مي گويد:»از آنجا كه س��نگ 
فيروزه براي اس��تفاده در صنعت جواهر سازي نياز 
به فناوري هاي نوين دارد، لذا نبود آن در نيشابور و 
خراسان رضوي سبب شده است اين سنگ با ارزش 
به صورت سنتي و دستي تراش خورد و ارزش خود 
را از دس��ت دهد.« نظافتي بيان مي كند:»فناوري 
تراش فيروزه تنه��ا و به صورت جزئ��ي در تهران 
و اصفهان وج��ود دارد كه آن هم زي��اد قابل توجه 
نيست،بنابراين برخي كشورها ازجمله سنگاپور و 
تركيه كه از فناوري به روز تري برخوردارند با خريد 
خامسنگ فيروزه آن را به بهترين و استاندارد ترين 
شكل تراش داده و بعد از كاركردن روي طال و نقره 
با چند برابر قيمت به ايران و س��اير كشورها صادر 
مي كنند.«  البته آنچه تأسف انگيز است اين است 
كه بي توجهي به ثبت جهاني فيروزه نيشابور سبب 
ش��ده تا تركيه اي ها كه تنها نقش آنه��ا در تراش 
دادن اين سنگ گرانقيمت اس��ت آن را به نام خود 
ثبت جهاني كنند.  نظافتي با تأيي��د اين موضوع 
مي گويد:»بي توجهي دست اندركاران صنعت فيروزه 
در زمينه ثبت جهاني و معرفي اين سنگ به دنيا از 
جمله داليلي است كه باعث ش��ده  است كشوري 
همچون تركيه تنها به لطف داشتن فناوري تراش 
اين سنگ  آن را به نام خود ثبت كند.  اين كارشناس 
با اشاره به نقش س��نگ فيروزه در ايجاد اشتغال و 
درآمدزايي براي مردم و دس��ت اندركاران صنعت 
فيروزه مي افزايد:»اين مهم درحالي است كه وجود 
معادن فيروزه در نيش��ابور موجب شده است افراد 

بسياري از اين راه كسب درآمد كنند.«
 به گفت��ه نظافتي، عالوه بر صنعت جواهر س��ازي 
استفاده و به كار گيري سنگ فيروزه حتي خاكه آن 
درصنايع دستي ازجمله ساخت انواع قاب وگلدان و 
مواردي از اين قبيل سبب شده است فيروزه هيچ 

دورريختي نداشته باشد. 
   ايجاد اولين موزه تخصصي فيروزه

سرانجام ويژگي هاي بيشمار سنگ فيروزه نيشابور 
باعث شد چند روز قبل، سرپرست فرماندار »فيروزه« 
از ايجاد اولين موزه تخصصي فيروزه كشور در اين 
شهرستان خبر دهد؛ موضوعي كه مي تواند منجر به 
توسعه و اقتصادي تر شدن اين منطقه و نيشابور شود.  
ابوالفضل حكيم با تأييد اين موضوع در توضيحاتش 
مي گويد:»اين شهرستان با كمك ميراث فرهنگي و 
همكاري فرمانداري، موزه دار خواهد شد و روستاي 
معدن فيروزه در رشته فيروزه كانديداي روستاي 
ملي شده است.« وي مي افزايد:»پرونده ثبت ملي 
مسير تونل هاي قديمي معدن فيروزه تدوين خواهد 
شد و با تأمين برخي زيرساخت ها در مسير معدن 

فيروزه، ميزبان گردشگران خواهيم بود.«

 برگزاري نخستين جشنواره موسيقي 
آواها و نواها در شيراز  

نخستين جش�نواره موسيقي آواها و     فارس
نواها با اجراي گروه هاي موسيقي پاپ، 
كالس�يك، س�نتي ۲۵ و ۲۶ م�رداد م�اه برگ�زار مي ش�ود. 
مدير هنري و دبير جش��نواره گفت: اين رويداد موسيقايي كه در مركز 
شيراز شناسي واقع در بوستان بعثت 8 و 9 شهريور ماه هم ادامه مي يابد 
براي عموم آزاد و رايگان اس��ت.  به گفته احس��ان س��االري افتتاحيه 
جشنواره موسيقي آواها و نواها به ميزباني شيراز در تاريخ 4 مرداد ماه 
در مركز شيرازشناس��ي با بيش از 60 نفر شركت كننده در بخش هاي 
كالسيك، سنتي و پاپ برگزار ش��د.  وي افزود: در بخش رقابت از 25 
مرداد جوانان موسيقي استان به رقابت خواهند پرداخت، اين در حالي 
است كه برگزيدگان جشنواره در هر بخش تنديس، لوح تقدير و جوايز 
نقدي دريافت خواهند كرد.  س��االري به اهداف نخس��تين جشنواره 
موسيقي آواها و نواها هم اشاره كرد و ادامه داد: اين رويداد در جهت بسط 
و گسترش فرهنگ غني موسيقي در بخش هاي مختلف، ايجاد بستري 
مناسب جهت رش��د و رونق فعاليت هاي موسيقايي، شناخت و معرفي 
استعداد هاي جوان موسيقي در سطح شهر و حمايت از اجراهاي عمومي 
و ايجاد فضاي رقابتي سالم با هدف تزريق شور و نشاط و توليد آثار فاخر 
برگزار مي شود.  دبير جشنواره موسيقي آواها و نواها با اعالم اينكه رويداد 
يادشده در زمينه موس��يقي پاپ، كالسيك، س��نتي و ك�ودك برگزار 
مي شود به مراحل درخواست شركت در جش��نواره اشاره كرد و افزود: 
عالقمندان پس از تهيه مدارك مي توانند با تكميل و ارسال فرم از طريق 

سايت مربوطه يا مراجعه حضوري به دبيرخانه جشنواره اقدام كنند. 

صادرات از گمركات البرز افزايش مي يابد   
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     البرز
استان البرز با اشاره به روند افزايشي 
صادرات در استان، گفت: بخشي از توليدات استان از گمرك ديگر 

استان ها صادر مي شود. 
جهانگير شاهمرادي افزود: در برخي موارد صادرات واحدهاي صنعتي اين 
اس��تان از طريق اداره هاي گمرك ديگر استان هاي كشور انجام مي شود 
اما مهم اين است كه در بازار هدف صادرات ما كشورهاي زيادي از جمله 
اروپايي ها هم سهم خوبي دارند.  وي با اشاره به اينكه كشورهاي همسايه 
ايران بخش مهمي از بازار فروش توليدات واحدهاي صنعتي البرز را به خود 
اختصاص داده اند، ادامه داد: در برخي صنايع مانند دارو، صادرات زيادي 
به كشورهايي ازجمله تركيه و روسيه از اين استان انجام شده است.  رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: توليدات صنايع آرايشي 
و بهداشتي واحدهاي صنعتي استان البرز هم به كشورهاي زيادي صادر 
مي شود و در مورد مشتقات نفتي توليد اين استان، صادرات به كشورهاي 
آفريقايي هم تعريف  شده است.  ش��اهمرادي با بيان اينكه شركت هاي 
توليدكننده انواع ش��كالت يا واحدهاي توليد مواد پالستيكي هم سهم 
بااليي در صادرات اين اس��تان دارند، افزود: روند صادرات در استان البرز 
افزايشي است و چون در شرايط كنوني اختالف نرخ ارز ايجاد شده است، 
صادر كردن برخي توليدات اين اس��تان از نظر اقتصادي مقرون به صرفه 
است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تأكيد كرد: هر 
چند در شرايط اقتصادي كنوني كشورمان و به دليل وجود تحريم ها، براي 
تأمين مواد اوليه واحدهاي صنعتي البرز با مشكالتي مواجه هستيم اما در 

كل صادرات اين استان نسبت به ماه هاي گذشته بيشتر شده است. 

 اعطاي ۴۵۵ مورد كمك  هزينه ازدواج 
به نيازمندان خراسان جنوبي

  خراسان جنوبي مديركل كميته امداد خراسان جنوبي 
از اهداي ۴۵۵ مورد كمك  هزينه تهيه 
جهيزيه و هديه ازدواج به جوانان نيازمند خراسان جنوبي خبرداد. 
رضا س��لم آبادي گفت: يك��ي از برنامه ه��اي حمايتي كميت��ه امداد 
خراسان جنوبي كمك به جوانان تحت پوشش و نيازمندان در راستاي 
تشكيل زندگي مش��ترك در قالب اعطاي كمك  هزينه تهيه جهيزيه 
به دختران تحت پوشش و هديه ازدواج به پسران است.  وي افزود: در 
همين جهت از ابتداي سال جاري تا اواسط تيرماه به حدود 455 نفر از 
جوانان كمك هزينه تهيه جهيزيه و هديه ازدواج اعطا شده است تا گامي 
خيرخواهانه جهت ازدواج آسان برداشته شود.  مديركل كميته امداد 
خراسان جنوبي ادامه داد: ارزش مادي اين تعداد كمك هزينه جهيزيه 
و هديه ازدواج در مدت ذكر شده حدود 9 ميليارد و ۷00 ميليون ريال 
بوده است.  سلم آبادي ادامه داد: از 455 مورد كمك هزينه ازدواج تعداد 
345 مورد كمك هزينه جهيزيه به دختران جوان تحت پوشش كميته 
امداد و ۷0 مورد نيز هديه ازدواج به پسران تحت پوشش اين نهاد بوده 
است.  مديركل كميته امداد خراسان جنوبي گفت: همچنين 20 مورد 
نيز كمك هزينه جهيزيه به دختران نيازمند غير تحت پوشش اين نهاد 
كه مورد شناسايي قرارگرفته و نيازمندي آنان مورد تأييد بوده است، 
اعطا شد.  وي افزود: همچنين در راستاي تشويق و ترغيب به تشكيل 
زندگي مشترك 20 مورد كمك هزينه به بانواني كه بعد از فوت يا جدايي 

از همسر مجدد تشكيل زندگي داده و ازدواج كردند، اعطا شد.

 فعاليت هزار و ۳۶۸ هيئت مذهبي 
در استان زنجان

مديركل تبليغات اسالمي استان زنجان    زنجان
از فعاليت هزار و ۳۶۸ هيئت مذهبي در 

استان زنجان در طول سال خبر داد. 
حجت االسالم مس��عود صفي ياري افزود: 60 درصد هيئت هاي مذهبي 
استان زنجان در سامانه طوبي ثبت نام كردند و استقبال از اين سامانه بسيار 
خوب است.  وي ادامه داد: ستاد ساماندهي شئون فرهنگي مناسبت هاي 
مذهبي، س��تاد مادر اس��ت و همه برنامه هاي فرهنگي در استان بايد با 
نظارت اين ستاد برگزار ش��ود.  مديركل تبليغات اسالمي استان زنجان 
گفت: نگاه اداره كل تبليغات اسالمي در موضوعات مختلف به مقام معظم 
رهبري است.  صفي ياري افزود: زنجان ش��هر واليت و دين مداري است 
و با همت تشكل هاي ديني و مردم تالش مي شود كه شهر زنجان مركز 
واليت مداري شود.  مديركل تبليغات اس��المي استان زنجان ادامه داد: 
توجه به محتوا در اجراي برنامه هاي فرهنگي و ديني مورد تأكيد است و 
محتوا بخشي به برنامه ها بايد موردتوجه جدي تشكل هاي ديني و متوليان 

برنامه هاي فرهنگي و ديني در واقعه غدير باشد. 
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 اولين موزه تخصصي فيروزه كشور
 در شهرستان فيروزه

آتش سودجويي جنگل خواران به جان جنگل هاي مازندران
 نماينده مردم بابلسر در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »جوان«: بعد از تأكيدات مقام معظم رهبري درباره ضرورت جلوگيري 

از دست درازي جنگل خواران، متوليان براي كاهش اين معضل در جنگل هاي مازندران تالش بيشتري مي كنند

 انتشار اوراق مشاركت
 براي رونق صنايع توليدي قزوين  

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي     قزوين
استان قزوين از انتش�ار اوراق مشاركت 
براي رونق توليد و حمايت از صنايع كوچك و متوسط در استان خبر داد. 
حميدرضا خانپور گفت: با توجه ب��ه اهميت و نقش صنايع كوچك اين 
بخش از صنعت با كوچك ترين تكانه ها در اقتصاد كشور آسيب مي بينند 
و دولتمردان بايد فكري نو و برنامه هاي حمايتي خاص را در نظر بگيرند، 
تا در درازمدت منابعي براي فعاالن در عرصه صنايع كوچك و متوسط 
ايجاد شود تا آنها با توجه به تالطم ارزي و تحريم ها از حمايت هاي مالي 
برخوردار شوند.  وي با اشاره به مش��كالت پيش روي صنايع افزود: سه 
مؤلفه بيشترين مشكالت را براي بخش هاي صنعتي ايجاد كرده است 
كه اولين آن غيرقابل پيش بين��ي بودن قيمت مواد اولي��ه و تغييرات 
قيمت اس��ت كه بخش صنعت را آزار مي دهد. مشكل دوم دشواري در 
تأمين منابع مالي از بانك هاست و مش��كل سوم بي ثباتي سياست ها و 
مقررات ناظر به كسب وكار اس��ت كه قدرت پيش بيني براي مديران و 
س��رمايه گذاران واحدهاي توليدي و صنعتي را دشوار مي كند.  رئيس 
هيئت مديره شركت شهرك هاي صنعتي تصريح كرد: با اين حال موضوع 
نقدينگي و مسائل بانكي معضل داخلي است و ربطي به بحث خارجي 
ندارد و نبايد همه مسائل را معطوف به مشكالت خارجي و تحريم كنيم، 
چون باعث غفلت مي شود ضمناً حريف را قدرتمند نشان مي دهد.  خانپور 
افزود: بانك ها دچار مشكل هس��تند زماني از بانك ها همچون صندوق 
استفاده مي شد كه باعث بروز كاستي هايي شد. در سال هاي اخير دولت 
و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي اقداماتي را انجام دادند. 
خواسته صنعت كشور و بخش هاي مربوط به كسب و كار استفاده درست 
از بانك هاست كه اين احتياج نياز به اصالح بنيادي در بانك ها دارد، در 
نهايت جراحي نياز دارند. براي آنكه بانك ها نقش درستي در اقتصاد ايفا 

كنند بايد قوانين شفاف و كارآمد را تصويب كرد. 

افزايش 97 درصدي باسوادي در بوشهر  
   بوشهر با تالش هاي ص�ورت گرفته در جذب 
سوادآموز، تاكنون  رقم باسوادي استان 

بوشهر به ۹۷ درصد رسيده است. 
معاون س��وادآموزي اداره كل آموزش و پرورش اس��تان بوشهر با اعالم 
اين خبر گفت: نقش و تأثير تبليغات رسانه اي در تشويق و ترغيب افراد 
بي سواد براي فراگيري سواد بس��يار مهم است.  غالمرضا دانش فر افزود: 
صدا و سيما در اكثر مناطق ش��هري و روستايي اس��تان در اكثر منازل 
حضور بارزي دارد و همين طور ائمه جمعه و جماعات با اقشار مختلف در 
ارتباط هستند و از اين رو مي توانند در بحث جذب سوادآموزان به كمك 
آموزش و پرورش بيايند.  اين مسئول با تأكيد بر اينكه براي پايان دادن به 
بي سوادي در استان بايد از تمام ظرفيت هاي موجود استفاده كرد، ادامه 
داد: با تالش هاي صورت گرفته در جذب سوادآموز تاكنون درصد باسوادي 
استان به 9۷ درصد رسيده است هرچند تا رسيدن به حد مطلوب هنوز 
فاصله داريم.  وي با تقدير از كارهاي انجام گرفته در حوزه جذب سوادآموز، 
اظهار داشت: در سال جاري از نظر آمار تحت پوشش سوادآموزان در استان 
بيش از 3 هزار نفر تحت پوشش سوادآموزي قرار گرفتند.  دانش فر تعداد 
افراد بي سواد اتباع خارجي در گروه سني 10 تا 49 ساله در استان را 11 
هزار و 862 نفر اعالم كرد و افزود: پيش بيني ش��ده با همكاري اداره كل 
اتباع خارجي استانداري برنامه اي 4 س��اله براي باسوادي 12 هزار نفر از 
اتباع بيگانه به اجرا درآيد و دو مركز يادگيري محلي در دشتستان و بوشهر 
ويژه اتباع خارجي راه اندازي شود.  وي با ذكر اينكه تعداد قابل توجهي از 
اتباع بيگانه در دو شهرستان بوشهر و دشتستان سكونت دارند، ادامه داد: 
در سال جاري 200 نفر از افراد بي س��واد اتباع در اين دو مركز يادگيري 
محلي تحت پوشش سوادآموزي قرار خواهند گرفت.  وي خواستار نظارت 
بيشتر كارشناسان سوادآموزي بر امر برگزاري امتحانات شد و گفت: دقت، 
سالمت و نظارت مس��تمر بر كالس ها و امتحانات پاياني از عوامل مهم 

موفقيت استان در برگزاري سالم آزمون پاياني خواهد بود. 

جلوگيري از تعطيلي ۴۵ واحد توليدي در قم  
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان     قم
قم از بررسي وضعيت و جلوگيري از تعطيلي 
۴۵واحدهاي توليدي كه اشتغال آنها در معرض تهديد است خبر داد. 
مصطفي كاوياني افزود: با توجه به شرايط اقتصادي موجود و لزوم پايش 
وضعيت اشتغال واحدهايي توليدي، مقرر ش��د اداره تعاون و كار و رفاه 
اجتماعي اس��تان وضعيت واحدهاي توليدي كه اشتغال آنها در معرض 
تهديد بوده يا اقدام به تعديل نيرو انساني مي كند را بررسي و جهت پيگيري 
و تصميمات الزم به دبيرخانه و كارگروه معرفي نمايد.  وي ادامه داد: در 
بررس��ي هاي صورت گرفته حدود 45 واحد توليدي كه احتمال آسيب 
بيشتري داشتند شناسايي شد كه از اين تعداد ۷ واحد با مشكل جدي تر 
مواجه هستند.  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم افزايش قيمت 
مواد اوليه و عدم پرداخت مطالبات را از جمله مشكالت واحدهاي توليدي 
عنوان كرد.  مديركل ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قم 
نيز در اين جلسه گفت: 46 مجتمع گردشگري در قم شناسايي و به بانك ها 
معرفي شده است كه از اين تعداد 9 مورد در حال انجام است و تاكنون 6 
واحد تسهيالت خود را دريافت كردند.  وي تعرفه آب و برق كه به صورت 
تجاري محاسبه مي شود را از مشكل عمده واحدهاي گردشگري نام برد. 

اس�تخراج س�االنه 30 تا 40 تن س�نگ في�روزه از معادن نيش�ابور در 
خراس�ان رضوي كه 15 ، 20 درص�د آن تبديل به ص�ورت نگين تراش 
خورده می شود و طرفداران بسياري را به س�وي خود جلب كرده است 
سبب ش�ده اين مهم همواره مورد توجه افرادي كه از داخل يا خارج به 
اين ش�هر س�فرمي كنند باش�د؛موضوعي كه با توجه به تأكيدات مقام 

معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي  موج�ب برپايي بيش از 300 
كارگاه تراش فيروزه در اين ش�هر خصوصاً شهرس�تان» فيروزه«  شده 
است و 25 استادكار روي هنر فيروزه تراشي به صورت تخصصي فعاليت 
مي كنند.  اين موفقيت سبب شده است سرپرس�ت فرماندار فيروزه از 
ايجاد اولين موزه تخصصي فيروزه كش�ور در اين شهرستان خبر دهد. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

88498441سرويس  شهرستان


