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بهدلیلمشکالتاقتصادیسالهایاخیرنیمهکارهباقی
ماندهبودنــد،اماهماکنونباتزریقاعتباراتســفررئیس
جمهــوریبهآنها،اینطرحهاباردیگــرجانیتازهبهخود
گرفتهوبهسمتتکمیلشدنوبهرهبرداریپیشمیرود.
قم
افتتــاحطرحهایبزرگبهداشــتودرمــان،بهرهبرداری
از طرحهــای مخابراتــی ،افتتــاح طرحهــای عمرانــی و
خدماتی در شــهرکهای صنعتی و ارائه تســهیالت رونق
تولیــد جهــت راه افتــادن چرخهــای واحدهــای تولیــدی
اســتانقــم،گوشــهایازخدمــاتدولــتتدبیــروامیــددر
ایــنخطــهازکشــورماناســتکهامســالبــاقــدرتتمام
پیگیری شد .امسال شــاهد افزایش شاخصهای اشتغال
درواحدهــایتولیــدیاســتانقمهســتیمکهایــنمهمبا
بهرهبرداری از طرحهای صنعتی و زیربنایی محقق شــده
است.
کردستان
کردســتانبواســطهقرارداشــتندرشــرایطجغرافیاییخاص
ونبــودزیرســاختهایمناســبنســبتبهســایراســتانهای
برخــوردار،دارایمشــکالتعمدهایچونبیــکاریودرپیآن
سایرآســیبهایاجتماعیاستکهباگشایشهایاقتصادی
فرصتبرایفعالیتدرایناستاننیزبیشترخواهدشد.امسال
دربحثکولبریومشکالتآنوتوجهبهحقوقکولبراندراین
استان،دولتبهطورجدیواردمیدانشدهتا بارونقوگشایش
اقتصادی،مانعرویآوردنمردمبهاینمشاغلشود.
کرمان
امســال بــا وقــوع  2زلزلــه  ۶.۱ریشــتری در «هجــدک» و
 5.2ریشــتری در «کوهبنــان» اســتان کرمــان ،تعــدادی از
هموطنانمانکشــتهوزخمیشدندوخساراتزیادینیزبه
واحدهایمســکونیوتجاریاینمناطقواردآمد.امابااین
حال،باورودمســئوالنبهاینمسأله،بیشترمشکالتزلزله
زدگانتاکنونرفعشدهومیرودتاآبادانیباردیگربهمناطق
زلزلــهزدهبازگــردد.همچنینایناســتاندردولــتتدبیرو
امیدشاهدتحوالتنووشگرفدربخشهایمختلفبویژه
اقتصادیاست.

کرمانشاه :بهنظر میرسد ،مهمترین رویداد امسال استان
کرمانشاه ،وقوع زمینلرزه  ۷.۳ریشتری در شامگاه یکشنبه
 ۲۱آبان ماه در نزدیکی منطقه «ازگله» این استان در نزدیکی
مرز ایران و عراق بود که منجر به مرگ ۵۷۴نفر ،زخمی
شدن  9هزار و  ۳۸۸نفر و بیخانمانی  70هزار نفر دیگر
شد .بهدنبال این زلزله ،تالش برای بازسازی ،اسکان دائم و
تأمین امکانات زلزله زدگان همچنان ادامه دارد.
گلستان
نبایدعملکرداستانگلستانراصفردیدیاآنرا100ادعاکرد،چرا
کهدردولتتدبیروامید 9هزارو 600طرحدرایناستانافتتاحیا
کلنگزنیشدهکهبیشترآنهاامسالبهبهرهبرداریرسیدهاست.
یکیازراههایســریعاتمامطرحهادراستانگلستاناستفادهاز
ظرفیتتبصره 36استکهامسال 650میلیاردتوماندرحوزه
زیرساختهابرایایناستاندرنظرگرفتهشدهاست.

گیالن
نتایجتحقیقمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمینشان
میدهدکهگیالنبهطورمیانگینازسال92تاکنون،رتبهنخست
بهبودفضایکســبوکاررادرکشورداشتهوکاهشنرخبیکاری
درایــناســتانازرتبهپنجــمبــه،20ازجملهمــواردامیدبخش
محسوبمیشــود.همچنینراهآهنرشت-انزلیبا 12درصد
پیشرفتدرحالاجراســت.منطقهآزادتجاریصنعتیانزلی
همبهعنوانتنهامنطقهآزادشــمالکشــور،درپرتــواقدامهای
صورتگرفتــهدرزمینهثباتاقتصادیبا 10هــزارمیلیاردریال
سرمایهگذاری،شاهدرشد425درصدیسرمایهگذاریاست.
لرستان
از شــروع کار دولــت تدبیــر و امیــد تاکنــون در مجمــوع 75
هــزارو 502شــغلجدیددرلرســتانایجــادشــدهودرزمینه
ســرمایهگذارینیزازتحقــق 112درصدیبرخــورداربوده،به
گونهای کــه با وجود پیشبینی ســرمایهگذاری 3هــزار و713
میلیاردتومانیدرایناســتان،میزانسرمایهگذاریدرمسیر
اشتغالبه4هزارو136میلیاردتومانرسیدهاست.
مازندران
ازرخدادهــایمهــممازنــدرانرامیتــوانســفردکترحســن
روحانی رئیسجمهوری و هیأت دولت به این خطه سرســبز
کشــورمان در ۲۲فروردین ماه ســال 96عنوان کــرد که ثمرات
زیادیبرایمردمایناســتانداشــتهاســت.دراینســفریک
روزه ۵۵،طــرحدربخشهایکشــاورزی،صنعتی،خدماتی،
بهداشــتودرمانواشتغالزابهارزش47هزارو ۷۶۹میلیارد
تومانبهرهبرداریوعملیاتاجرایشماریازطرحهاهمکه
۴۳موردتکمیلیبود،شروعشد.
مرکزی
هوایسالمابتداییترینخواســتمردماستانمرکزیاستکه
هماکنونتالشهابهمنظــورکاهشریزگردهایناشــیازتاالب
میقاناراکدرایناستانباتأمینحقابهاینتاالببهثمرنشسته
وعــاوهبرآنامورحفاظتیوقرقتوســطمحیطزیســتومنابع
طبیعیایناستاننیزپیگیریمیشود.درسفررئیسجمهوری
بهاستانمرکزیدرآبانماهسال 95بهجهتکنترلریزگردهای
تاالبمیقان120میلیاردریالاعتبارتصویبشدهبود.

3پرده از رخدادهای ماندگار میهن
محمد امین خوش نیت
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بانزدیکشدنبهآخرینبرگهایتقویمسال،96فرصتی
دســتمیدهــدتاســیاقهمهســالهایگذشــتهبرخــیاز
رویدادهــایمهــماجتماعیســالرامــرورکنیم.البتــهاگراز
شــهروندانوروستائیانهمهاستانهابخواهیمچندعنوان
ازمهمترینرویدادهایاجتماعیحوزهســکونتواشتغال
خــودرانامببرندبــهچندمورداشــارهمیکنند،امــاآنچهکه
بیشــترمدنظــراســت،رویدادهاییاســتکهدرســطحیک
اســتاناتفاقافتــاده،اماوســعتواهمیتکشــوریبهخود
گرفتهاست.
تبریز؛پایتختگردشگریکشورهایاسالمیدرسال2018
پاییز ســال  94بود که وزیران گردشــگری عضو سازمان
همکاری کشورهای اســامی ،در یک تصمیم جالب و
غیرمنتظره ،تبریز را بهعنوان شــهر نمونه گردشــگری
کشورهایاسالمیدرسال 2018انتخابکردند 2.شهر
از ایران ( یزد و شیراز) و چند شهر دیگر از جمله تالینگ
(مالزی) ،یالقا و ســیلد(بنگالدش) ،ماردین (ترکیه) و
مدینه (عربســتان) رقبای تبریز برای کسب این عنوان
در ســال  2018بودنــد کــه در نهایــت مرکــز آذربایجان
شرقی با  7رأی از مجموع  9رأی به این عنوان پر افتخار
دستیافت.
نگینفیروزهایخطهآذربایجانبازهمآبرفت
«احیای دریاچه ارومیه» رؤیایی که ســال 96هم تعبیر نشد
وچشــمانمردمآذربایجانازدیداردوبارهامواجفیروزهای
شــورترین دریاچه ایــران بینصیــب ماند .کاهــش نزوالت
جــوی،عدممدیریتمناســبمنابعآبیوتوســعهاراضی
کشاورزیبهشیوهمنسوخغرقابی،سببشدتابازهمشاهد
آبرفتــنوســعتایــنآبگیربــزرگداخلمرزهــایایران
باشــیم.ســال،96آخرینمیخهابــرتابوتدریاچــهارومیه
کوبیدهشــدبــهگونهایکــهبراســاساعالممدیریتســتاد

بحــرانآذربایجانشــرقی،تــرازدریاچهارومیه 26،ســانتیمتر
دیگرنیزبهتحلیــلرفتواز 33میلیــاردمترمکعبتنها1/3
میلیــاردمترمکعــبباقیماند.بــهگفتهاســتاندارآذربایجان
شــرقی«برایتثبیتوضعیتدریاچهواحیایآن،حداقل20
هزارمیلیاردریالاعتبارالزماســت»کهتأمینآنازتواندولت
خارجاست.
تراژدیدردناک«آتنااصالنی»دخترآذربایجانی
«آتنا اصالنی» دختر 7سالهایبودکهچندماهپیش از این،
او نیز همانند همه دخترکان ســرزمین ایــران ،موهای خود
راافشــانکــردهوچونغزالــیتیزپا،کوچههایشــهرمحل
زندگــیاش«،پــارسآبــادمغــان»دراردبیــلرابــاصدای
خندههایشبهوجدوشورمیآورد.امااوحاالدیگردرمیان
مانیســت«،آتنــااصالنی» 28خــردادماه،96توســطیکی
ازمغازهداراناینشــهرربودهشــدهوســپسمظلومانهبه
قتلرســید.باکشفجسدآتناتوســطبرادروهمسررنگرزو
مراجعهآنانبهدادستانیبرایگزارشموضوعدرنهایت
بعد از 22روز تالش و کوشــش برای یافتن دختر بچه در روز
 ۱۹تیرماهجســدشدرپارکینگرنگرزکشــفورازاینقاتل
برمال شــد .پس از بررســی محل کار پدر آتنا که دستفروشی

درکنارمغازه«اسماعیل»رنگرزبودمأمورانپلیسآگاهی
بهرنگرزمظنونشدهوویرادستگیرمیکنندکهدرنهایت
یک تماس تلفنــی رنگرز با خانــوادهاش بــرای جابهجایی
جسددخترک ۷سالهپردهازجنایتقاتلبرمیدارد.قاتل
بیرحمخردسالمعصومکهابتدامنکرجنایتخودشده
بودبامشاهدهشواهدوقراینسرانجامبهقتلخوداعتراف
کــردوباصدورحکم،رنگــرزازبابتتجاوزبهعنفمحکوم
به اعــدام ،از بابت یک فقره قتل عمــد محکوم به قصاص
نفسوازبابتســرقتمحکومبهحبسوشــاقوردمال
شد.باصدورحکمتوسطدستگاهقضاییاردبیلوتأییداین
حکمدردیوانعالیکشورحکمشالققاتلکودکمعصوم
پارسآبــادیبهاجــرادرآمدوحکماعــدامدرمألعاماجرا
شد.ماجرایقتلفجیعآتناوچندکودکرباییمشابهدیگر
موجــی از نفرت و حساســیت در بیــن خانوادههــای ایرانی
برانگیخــت و آرامش روانی جامعه را بــرای مدتها تحت
تأثیرخودقرارداد.تاجاییکهشبکههایاجتماعیواردگود
شــده و با ســرعت و جدیت پیگیر ماجرای کــودک رباییها
شدهوحتیدراینرابطه،کمکشایانیبراییافتنعاملین
کودکرباییهاواطالعرسانیخانوادههاکردند.
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