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خوزستان

سازندگی افراد
باید جایگزین زندان شود

اهواز ،خبرنگار وطن امروز :معاون قضایی رئیس کل
دادگستری و رئیس کل امور شوراهای حل اختالف
خوزستان اظهار داشت :مجازاتها و سازندگی افراد
باید جایگزین زندان شود .به گزارش روابط عمومی
و اطالعرسانی اداره کل امور شوراهای حل اختالف
اس��تان خوزس��تان به نقل از فارس ،ناصر زائری در
جلسه رسیدگی به بهبود وضعیت خدماترسانی به
ستاد دیه استان ،اظهار کرد :افرادی که جرائم عمد
مرتکب میشوند باید جهت حفظ امنیت و حقوق
بشر مجازات شوند که این مجازاتها متفاوت است،
اگرچه االن تمام جوامع بش��ری به سمتی میروند
که زندانها را کاهش دهند .وی افزود :زندانی کردن
ش��خص یک امر فردی اس��ت ولی آث��ار آن فردی
نخواهد بود و عالوه بر تحمیل هزینههای بسیار بر
دولتها ،بر جامعه نیز تاثیر میگذارد.

برگزاری کارگاههای آموزشی
حفاظت فیزیکی در آبفای خوزستان

اه�واز ،خبرن�گار وطن امروز :مدیر حراس��ت و امور
محرمانه شرکت آبفای خوزستان از برگزاری دومین
دوره کارگاههای آموزشی حفاظت فیزیکی در ادارات
تابعه و تاسیس��ات آب و فاضالب استان خوزستان
خب��ر داد .محمد امجد هدف از ایجاد این کمیته را
گس��ترش حراس��ت الکترونیک و آموزش و ارتقای
س��طح توان نیروهای حفاظت فیزیک��ی از طریق
برگزاری کالسهای آموزشی و توجیهی به منظور
پیش��گیری از س��رقت در ادارات تابعه و تاسیسات
آب و فاض�لاب اعالم کرد .وی با بیان اینکه در حال
حاظر  530نیروی حفاظت فیزیکی و  20پرس��نل
نیروی انتظامی در سطح ادارات آبفای استان فعالیت
میکنند ،اظهار کرد :تاکنون این کالسها در  5شهر
استان برگزار شده است.
گلستان

برگزاري نمایشگاه بینالمللی
فرآوردههای لبنی در گلستان

گ�رگان ،خبرنگار وط�ن امروز :مديرعامل ش��ركت
ش��هركهاي صنعتي گلستان از برگزاري نخستين
ي فرآوردهه��اي لبني و صنايع
نمايش��گاه بينالملل 
وابس��ته در اين اس��تان خبر داد .رحمان محمدزاده
اظهار داش��ت :اين نمايش��گاه با توجه به استراتژی
برآمده از مطالعات ش��ناخت خوش��ه فرآوردههای
لبنی گلستان ،مبنی بر استراتژیهای متمرکز شامل:
رس��وخ در بازار -توس��عه بازار -توسعه محصول ،به
منظور افزایش فروش و صادرات برگزار ميشود.

سهشنبه  31تیر 1393

آذربایجانشرقی

خلیجفارس؛ ظرفیتی مغفولمانده برای توسعه استانهای جنوبی

سهم بوشهر از دریا خامفروشی نفت و گاز است

ظرفیته��ای متعددی در اس��تان بوش��هر برای
توس��عه وجود دارد ولی هیچ یک از این ظرفیتها به
اندازه خلیجفارس نمیتواند به توس��عه استان کمک
کند و الزم اس��ت راهکارهای مناس��ب برای توس��عه
استان بوش��هر از طریق خلیجفارس شناسایی شود و
به خوبی از این ظرفیتها اس��تفاده ش��ود .به گزارش
مهر ،وجود صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی در شمال
و جنوب استان ،کش��اورزی و دامداری و شیالت ،دریا
و دریانوردی ،بنادر و گمرکات ،صنایع و معادن و ...تنها
بخشی از ظرفیتهای استان بوشهر است ولی هیچیک
از این ظرفیتها به اندازه خلیجفارس نمیتواند مسیر
توسعه استان بوشهر را سرعت ببخشد .استان بوشهر
بیش از  700کیلومتر مرز آبی با س��واحل خلیجفارس
دارد که از این نظر در سطح کشور بینظیر است و الزم
است از این ظرفیتها به خوبی استفاده شود و مسیر
توسعه استان بوش��هر طی شود .خلیجفارس میتواند
در زمینههای��ی همچون گردش��گری دریایی ،تجارت
دریایی ،ارتباط با کشورهای حاشیه خلیجفارس ،دریا
و دریان��وردی ،صید و صیادی ،ش��یالت و آبزیپروری
برای اس��تان بوشهر و کل کشور ظرفیتی عظیم باشد
که استفاده از بخشی از این ظرفیتها نیز برای توسعه
اس��تان کافی است .استفاده مناس��ب از ظرفیتهای
خلیجفارس باعث خواهد ش��د تا شاهد ایجاد اشتغال
مناس��ب در اس��تان ،درآمدزایی برای استان و کشور،
رفع مشکالت بیکاری و ...در استان باشیم .شناسایی
و اس��تفاده مناسب از این ظرفیتها نیازمند انجام کار
کارشناسی و تحقیق و پژوهش و همچنین ترسیم یک
برنامه و سند چشمانداز است که این مهم از دست مردم
استان خارج است و مسؤوالن استان باید در این زمینه
پیشقدم شوند .امروزه بسیاری از کشورها تالش دارند
تا به دریاهای آزاد راه یابند و بتوانند از ظرفیتهای آن
ادامه از صفحه 12

در اي��ن رابط��ه الزم ب��ه توضيح اس��ت كه آمار
واجدين ش��رايط در هر حوزه انتخاباتي و كل كشور
توسط س��ازمان ثبتاحوال اعالم ميشود .آماري كه
اين س��ازمان ارائه ميدهد آمار ساكنان ثابت در هر
منطقه است كه محل زندگي ،اشتغال و احتماالً تولد
آنان در آن منطقه ثبت ش��ده اس��ت .لذا اين آمار با
تعداد افرادي ك��ه در آن منطقه حضور واقعي دارند
متفاوت است .در واقع برخي مناطق به خاطر عوامل
مقطعي ،داراي آمار لحظهاي هس��تند و نه آمار ثابت
س��اكنان .عوامل موقت مانند مهاجرتهاي شغلي و

استفاده کنند و حتی در کشور هم استانهایی هستند
که دس��ت به هر کاری میزنند تا به دریا برسند و این
موضوع بیانگر اهمیت و ارزش بسیار باالی آبهای آزاد
اس��ت که استان بوشهر باید با وجود داشتن بیشترین
میزان هممرزی با خلیجفارس ،استفاده بیشتری از آن
ببرد .اس��تاندار بوشهر در گفتوگو با مهر به اهمیت و
ارزش بس��یار باالی خلیجفارس برای اس��تان بوشهر
اشاره کرد و اظهار داشت :تالشهای بسیار زیادی برای
استفاده مناسب از ظرفیتهای خلیجفارس در مسیر
توسعه و پیشرفت استان بوشهر صورت گرفته است و
تاکنون طرحهای متنوعی در این زمینه اجرا شده است.
مصطفی ساالری داشتن بیشترین مرز با خلیجفارس را
برای اس��تان بوشهر یک فرصت استثایی توصیف کرد
و بیان داشت :گردشگری یکی از ظرفیتهای مغفول
مانده در استان بوشهر است که سواحل بوشهر میتواند
این اس��تان را به عنوان یکی از قطبهای گردشگری
کشور تبدیل کند و باید با تالش و همراهی و هماهنگی

همه دستگاهها ،شاهد توس��عه گردشگری دریایی در
استان بوشهر باشیم .وی افزود :هر چند هماکنون صید
و صیادی در خلیجفارس به عنوان یکی از ظرفیتهای
بسیار مهم مطرح اس��ت ولی تالشهای بسیاری نیز
برای توسعه آبزیپروری در اینجا صورت گرفته است
و چند متقاضی برای سرمایهگذاری در بخش پرورش
ماه��ی در قفس در خلیجفارس اعالم آمادگی کردهاند
که استان حمایت الزم را از این طرحها خواهد داشت.
وی ب��ه برخ��ی ظرفیتهای اقتص��ادی ،بینالمللی و
تجاری خلیجفارس اشاره کرد و گفت :باید با استفاده از
نیروهای متخصص ،اندیشمند و توانمند از این قابلیتها
اس��تفاده کنی��م و از ظرفیت خ��دادادی خلیجفارس
استفاده موثرتری داشته باشیم.
■■بوشهر دارای جغرافیای بینالمللی است
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه بوشهر
نیز به ظرفیتهای مختلف استان بوشهر اشاره کرد و
اظهار داشت :بخشهای نفت ،گاز ،پتروشیمی ،شیالت،

گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات  92منتشر شد

آیا این بار کسی ادعای تقلب میکند؟!
كارگ��ري ،مهاجرتهاي گردش��گري ،مهاجرتهاي
علمي (دانشجو بودن) ،مهاجرتهاي فصلي و ...آمار
اين مناط��ق را غيرثابت و لحظهاي قرار ميدهد .لذا
آماري كه ميتواند معيار و مالك براي ارزيابي صحت
نظارت شوراي نگهبان قرار بگيرد ،تطبيق آمار همه
افراد ش��ركتكننده در انتخابات (اعالم شده توسط
عوامل نظارتي ش��وراي نگهبان) ب��ا آمار ثبت احوال

نس��بت به همه افراد واجد ش��رايط است .به عنوان
نمونه ،در انتخابات دوره يازدهم رياستجمهوري در
 11شهرستان آمار رأي دهندگان بيش از صددرصد
بود .مجموع اين شهرستانها نزديک به يک ميليون
و  116ه��زار نف��ر جمعيت دارن��د درحالي كه یک
ميلي��ون و  934هزار نفر در آنجا رأي داده بودند كه
در بس��ياري از آنها در هم��ه ادوار انتخابات بيش از

تجارت ،کش��اورزی ،صی��د و صی��ادی از قابلیتهای
بینظیر اس��تان بوشهر در کش��ور است که تاکنون به
نحو مطلوب از این قابلیتها در راستای توسعه استان
استفاده نشده است .آیتاهلل غالمعلی صفاییبوشهری با
اشاره به ظرفیت باالی خلیجفارس برای استان ،تاکید
کرد :اس��تان بوش��هر دارای یک جغرافیای بینالمللی
و فوقالع��اده ویژه اس��ت و تمام صنایع اس��تراتژیک
و ژئواس��تراتژیک نیز در این استان مستقر است .وی
افزود :استان بوشهر با داشتن  937کیلومتر مرز دریایی،
همس��ایگی با کش��ورهای عربی ح��وزه خلیجفارس،
همجواری با چهار استان کش��ور ،قدرت تأثیرگذاری
بس��یار باال در اقتصاد ،سیاس��ت و فرهنگ بر محیط
پیرامون��ی ،قدرت ب��االی نظامی و دفاع��ی ،توانایی و
ظرفیته��ای باالی س��رزمینی ،صنایع نف��ت ،گاز و
پتروشیمی و نیروگاه اتمی ،دارای جغرافیای فوقالعاده
ویژهای اس��ت .امام جمعه بوشهر در ادامه خلیجفارس
را ظرفیتی بسیار مناس��ب برای توسعه استان بوشهر
دانست و گفت :باید بنادر استان بوشهر بهخوبی توسعه
یابد و اس��تحصال جزیره نگین و عباسک برای توسعه
بارانداز و پس کرانه گمرک بوشهر ضروری است.
■■سهم استفاده بوشهر از خلیجفارس کم است
وی با اشاره به اینکه سهم استفاده استان از شیالت
و اقتص��اد دریایی س��هم قابل توجهی نیس��ت ،اظهار
داشت :سهم استان بوشهر از دریا فقط صید و صیادی
و خام فروشی نفت و گاز است و باید با طراحی اهداف
توس��عه در عرصه اقتصاد دریایی س��هم استان از دریا
بیشتر شود .آیتاهلل صفاییبوشهری وجود آالیندههای
دریایی را تهدیدی برای آبزیان دانس��ت و اضافه کرد:
آالیندههای دریای��ی در آینده نهچندان دور موجب از
بین رفتن آبزیان تغذیهای میشود و برطرف کردن این
امر نیازمند مدیریت دریایی است.

صددرصد مشاركت ثبت شده است» .اما نکته جالب
توجهتر اینجاست که بسیاری از این مسائل سطحی
و ش��بهات پیش پا افتاده در ماجرای سال  88مورد
اس��تناد رسمی رس��انههای داخلی و خارجی حامی
فتنهگران قرار بود؛ از جمله نشریه گاردین که با اشاره
به ش��رکت بیشاز 100درصد برخی شهرس��تانها
مدعی تقلب در انتخابات ایران شده بود! در مجموع
به نظر میرسد با توجه به روشنتر شدن عمق ظلم
فتنهگران به نظام در سال  88و مطرح کردن ادعای
تقلب در انتخابات ،باید در محاکمه و مجازات بانیان
این مساله تسریع شود.

کودکان بیسرپرست سامان میگیرند

تبری�ز ،خبرن�گار وط�ن امروز:رئیس ش��ورای
اس�لامی اس��تان آذربایجان ش��رقی خواستار
واگذاری مس��ؤولیت کودکان بیسرپرس��ت در
پایینترین سن ممکن ش��د .به گزارش روابط
عمومی ش��ورای اس�لامی اس��تان آذربایجان
ش��رقی ،احتش��ام حاجیپور در بازدید از مرکز
خدمات بهزیس��تی و ش��یرخوارگاه احسان که
محس��ن ارش��دزاده مدیرکل بهزیستی استان،
و دکتر صادق نجفی ش��هردار تبریز و حس��ین
اکبری ش��هردار منطقه س��ه تبریز نیز حضور
داشتند ،با اشاره به موضوع واگذاری مسؤولیت
کودکان بیسرپرست گفت :این فرآیند حساس،
در ص��ورت فراهم ب��ودن ش��رایط الزم باید در
پایینترین س��ن ممکن باید صورت بگیرد .وی
نقشآفرینی عاطفی و اجتماعی مراکز نگهداری
از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست را حساس
و تاثیرگذار خواند و خاطرنش��ان کرد :تاکیدات
آموزههای دینی درباره کودکان بیسرپرس��ت
و بدسرپرس��ت ،جایگاه ویژهای را برای وضعیت
اجتماعی این عزیزان ترسیم کرده است.
مرکزی

حفر يك چاه در روستاي آوه ساوه

اراک ،خبرنگار وطن امروز :يك حلقه چاه دستگاهي
به عمق  170متر در روستاي آوه شهرستان ساوه
به جهت كاهش مش��كل كمبود آب اين روس��تا
حفر ش��د .براي تامين آب مورد نياز اين روستاي
 1380خانواري شهرس��تان ساوه ،حفر يك حلقه
چاه دس��تگاهي به عمق  100متر با هزينهاي بالغ
ب��ر يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال به صورت
ديون در دس��تور كار اين شركت قرار گرفت .حفر
اين چاه ظرف م��دت يك هفته در ابتداي تير ماه
انجام گرفت كه ميزان آب استحصال شده از آن 30
ليتر در ثانيه است.

امحای بیش از  100کیلوگرم
فرآورده گوشتی تاریخ گذشته

اراک،خبرنگاروطنامروز:مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری اراک ضمن اعالم خبر فوق افزود:
بیش از  100کیلوگرم فرآورده گوش��تی که توسط
بازرسان مرکز بهداشت شهرستان اراک جمع آوری
شده بود ،توسط سازمان مدیریت پسماند در محل
دفن امحا شد .محمدحسین سادهوند ،مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اراک در ادامه
خاطرنش��ان کرد :عملی��ات امح��ای فرآوردههای
گوش��تی با حضور نماینده سازمان و تحت نظارت
بازرس دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.

