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 طالی سرخ ایرانی 
در معرض خطر 

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت: در حال 
حاضر حداقل نرخ هر کیل��و زعفران 3 میلیون 
و 800 و حداکث��ر 5 میلیون و 300 هزارتومان 
اس��ت. عل��ی حس��ینی در گفتگو با  باش��گاه 
خبرنگاران، از ثبات نرخ طالی س��رخ طی یک 
ماه اخیر در بازار خبر داد و افزود: س��ودجویان 
در ابتدای فصل برداش��ت، برای بدس��ت آوردن 
سودهای هنگفت، اقدام به خرید و دپو زعفران 
در انباره��ا کردن��د ک��ه نزدیک ش��دن به فصل 
برداش��ت و عرضه انبوه، بی ثباتی در بازار را به 
همراه داشت. حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه 
دالالن به هدف ش��وم خود و سودهای هنگفت 
در سال جاری دست نیافتند، انتظار می رود که 
این روند در س��ال زراعی جاری تکرار نش��ود 
چرا که نامتوازنی در عرضه و تقاضا طی س��ال 
نوساناتی در بازار ایجاد می نماید. عضو شورای 
ملی زعفران در خصوص آخرین وضعیت تولید 
بیان کرد: همه س��اله به طور خودکار سطح زیر 
کش��ت محصول 10 درصد افزایش می یابد که 
در صورت نبود تنش، گرمایی خاص پیش بینی 
می ش��ود که تولید زعفران ب��ا افزایش حداقل 
10 درص��دی روب��ه رو ش��ود.  عضو ش��ورای 
ملی زعفران با اش��اره ب��ه روند عادی صادرات 
زعف��ران گفت: اگرچ��ه گمرک آم��ار دقیقی از 
میزان صادرات اعالم نکرده اس��ت اما با وجود 
افزایش خودکار سطح زیر کشت محصول پیش 
بینی می ش��ود که همه س��اله ب��ا افزایش میزان 
صادرات روبرو شویم. حسینی با انتقاد از عجله 
برخ��ی تجار در امر صادرات عنوان کرد: برخی 
صادرکنندگان اقدام ب��ه صادرات زعفران امانی 
به بازارهای ه��دف می نمایند که این امر ضربه 

نهایی به تولید وارد می نماید.
 عضو ش��ورای ملی زعف��ران در خصوص 
غارت میراث س��ه هزار س��اله ایرانی��ان اظهار 
کرد: براساس شنیده ها،  امسال پیاز زعفران به 
صورت انبوه از کش��ور خارج ش��د که این امر 
یک هش��دار برای زعفران ایرانی است چرا که 
در ص��ورت نبود مدیری��ت الزم در آینده ای نه 
چندان دور جایگاه نخست تولید کننده زعفران 

را از دست خواهیم داد. 
عضو ش��ورای ملی زعف��ران تصریح کرد: 
همه س��اله از ابتدای اردیبهش��ت م��اه، وزارت 
جهاد کش��اورزی باید اقدام به خرید پیاز مازاد 
کش��اورزان نمای��د و آنه��ا را براس��اس کیفیت 
طبقه بندی نماید ت��ا در صورت نیاز در اختیار 
کشاورزان قرار دهد چرا که تعلل در این امر به 

زیان طالی سرخ ایرانی تمام می شود.

خبرنامه

 ایران دارای رتبه نخست تولید 
ماهیان خاویاری در جهان

تفاهم- گروه اقتصادی: معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی و رئیس سازمان ش��یالت ایران، در 
آیین گشایش خط تولید شارین در واحد تولیدی 
مارین و شارین واقع در شهرک صنعتی نظرآباد، 
گفت: ایران رتبه نخست تولید قزل آال و ماهیان 
خاوی��اری در جهان را در اختیار دارد. حس��ن 
صالحی اظهار کرد: در شیالت کشور در سال 95 
با تولید نزدی��ک به یک میلیون و 100 هزار تن 
انواع آبزیان گام بزرگی برداش��تیم که 54 درصد 
آن از صید در دریاها بوده که بیش��تر از آب های 
آزاد و 46 درص��د از طریق آب��زی پروری بوده 
اس��ت که در منطقه در این بخش جایگاه اول را 
داریم. وی گفت: س��ال گذشته با صادرات 120 
هزار تن محصوالت شیالتی و کسب درآمد 412 
میلی��ون دالری در ای��ن صنعت جای��گاه خوبی 
داش��تیم. صالحی تصریح کرد: ام��روز با فعالیت 
بیش از 400 مرکز فرآوری در بخش های مختلف 
شیالتی مثل کنسرو، تولید پودر و بسته بندی 220 
هزار اشتغال مستقیم ایجاد شده است. وی گفت: 
وقتی روسیه به تالفی تحریم های اروپا و آمریکا 
واردات آنها را محدود کرد، بازار برای ما جا باز 
کرد در حالی که زیرس��اخت های مناسب را در 
آنجا نداشتیم، ولی امروز 100 هزار تن تقاضای 
روسیه از ایران برای صادرات آبزیان به خصوص 

میگو است.

 عدم افزایش قیمت فرش 
در 3 سال گذشته 

رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت گفت: 
قیمت فرش در س��ه سال گذشته افزایش نداشته 
چرا که ب��ازار، بازاری نبوده ک��ه افزایش قیمت 
داشته باشیم و این یکی از دغدغه های واحدهای 
تولیدی اس��ت. محمد هادی کمالیان در گفتگو با 
ایرنا گفت: قیمت گذاری فرش بر مبنای عرضه و 
تقاضاست و مشمول قیمت گذاری دولتی نیست 
و کارخانه قیم��ت را تعیین می کند. وی با تاکید 
بر اینکه تولیدات داخلی فرش ماشینی در کشور 
با آخری��ن تکنولوژی و ترکی��ب رنگ در بافت 
برخوردار هس��تند، افزود: ما مدیریت خوبی در 
بخش صادرات نداریم و هر کارخانه یا ش��رکت 
با حضور در نمایشگاه دموتکس توانسته تعدادی 
مش��تری جذب کند؛ حض��ور تولیدکنندگان در 
نمایش��گاه هایی مانند دموتکس می تواند کمک 
بزرگی را به ش��ناخت صنعت فرش ایران کند و 
از دول��ت انتظار داری��م در بحث نقدینگی که در 
ح��ال حاضر تولیدکنندگان با آن مواجه هس��تند 

کمک های الزم را داشته باشد. 

خبرنامه

مروری بر لیس��ت اقالم وارداتی چهارمین ماه 
س��ال گویای آن اس��ت ک��ه واردات برنج در صدر 
محص��والت وارداتی ق��رار گرفته و بی��ش از 6.6 
درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل افزایش 
پیدا کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا، در چهار ماهه 
اول س��ال جاری بالغ بر 644 هزار و 801 تن برنج 
نیمه س��فید ش��ده یا برنج کامل سفید شده به کشور 
وارد ش��ده است که ارزش مادی این حجم واردات 
را می ت��وان بالغ ب��ر 602 میلیون و 548 هزار دالر 
عنوان کرد. طبق آمار اعالم ش��ده از سوی گمرک، 
واردات برنج در چهار ماهه نخست سال جاری از 
نظر وزنی 5.۷1 درصد از کل واردات کش��ور را به 
خود اختصاص داده و از نظر مبلغ نیز 3.83 درصد 
از ارزش واردات کش��ور، مربوط ب��ه این کاال می 
شود. اما این آمار در حالی منتشر می شود که طبق 
آمارهایی که مربوط به پایان 12 ماهه سال 1395 
بوده اس��ت، واردات برن��ج در پنجمین رده جدول 
واردات قرار داشته و حجم واردات در این محصول 
839 هزار و 33۷ تن بوده است. ارزش واردات این 
محصول معادل 690 میلیون دالر ارزیابی شده و در 
سال 1395 تنها 2.51 درصد از کل واردات کشور 
به برنج اختصاص داش��ته ک��ه از نظر ارزش 1.58 
درصد از واردات کش��ور در این زمینه هزینه ش��ده 
بود. همچنین طی چهار ماهه اول سال 1395 برنج 
وارداتی به کشور بالغ بر 562 هزار و ۷16 تن بوده 
ک��ه بالغ بر 4۷5 میلی��ون و 431 هزار دالر ارزش 
داشته است. ارزش این واردات 3.۷0 درصد از کل 
واردات کش��ور بوده و حجم آن نی��ز 5.65 درصد 
از کل واردات کش��ور را در بر گرفته اس��ت. نکته 

جالب آنکه در پایان چهار ماهه اول س��ال 1395 
روند واردات برنج در قیاس با مدت مش��ابه س��ال 
قب��ل از نظر حجمی 92.۷4 درصد و از نظر ارزش 
بالغ بر 56.59 درصد رشد داشته است. این واردات 
درحالی صورت می گیرد ک��ه پیش از این، نماینده 
مردم رش��ت در مجلس اظهار کرده بود: بر اساس 
میزان واردات برنج س��نوات گذش��ته، اگر 10 سال 
ه��م برنج خارجی وارد نش��ود، نی��ازی به واردات 

برنج های جدید خارجی نیست. 
همچنین خاکسار- مدیرکل دفتر غالت وزارت 
جهاد کش��اورزی نیز چندی پیش از آغاز برداشت 
برنج، از کاه��ش تدریجی قیمت این محصول خبر 
داده و گفت��ه که ممنوعی��ت واردات برنج در فصل 
برداش��ت تا س��ال گذش��ته چهار ماهه بود اما در 
راس��تای تنظیم و کنترل بازار به سه ماه تقلیل پیدا 

کرده که از شهریور ماه اعمال می شود. 

مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنای��ع کوچک ب��ا بیان اینک��ه حداکثر ت��ا پایان 
س��ال 9۷ ظرفیت ارائه ضمانتنامه صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک به پایان می رسد، 
گفت: پیش��نهادهایی برای افزایش سرمایه صندوق 
در برنامه ششم توسعه ارائه شد، اما این پیشنهادها 
حذف ش��د. به گزارش ایرنا، محمدحس��ین مقیسه 
تاکی��د ک��رد: صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری 
صنایع کوچک نیازمند ارائه کمک از س��وی دولت 
و مجلس اس��ت تا به بهترین نح��و به اجرای نقش 
خود در رونق تولید و خروج از رکود بپردازد. وی 
ادامه داد: این در ش��رایطی اس��ت که در دولت دهم 
همه ضمانتنامه های مش��تریان فقط با ارائه چک و 
سفته از س��وی آنان ارائه شد، اما تاکنون بابت این 
ضمانتنامه ها هیچ دریافتی نداشته ایم. وی یادآوری 
کرد: در اکثر کش��ورهای پیش��رفته و صنعتی جهان 
بیش از 90 درصد اشتغال، ارزش افزوده، صادرات، 
ن��وآوری و خالقیت در بنگاه ه��ای کوچک انجام 
می ش��ود و ب��ر این اس��اس اگر خواهان رش��د و 
توس��عه کشور هس��تیم، باید به این واحدها اهمیت 
بیش��تری بدهیم. وی با بیان اینکه صندوق مشابهی 
برای بنگاه ها و واحدهای متوسط وجود ندارد، از 
ارائه پیشنهاد برای تغییر نام این صندوق به صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط 
خبر داد. مقیسه خاطرنشان کرد: این صندوق نسبت 
به ارائه ضمانتنامه برای تسهیالت با ارقام باال برای 
صنای��ع کوچک به عنوان وثیق��ه بانک ها اقدام می 
کند، که سنتی ترین مدل، ارائه ضمانتنامه است. وی 
ادامه داد: به دلیل مش��کالت زی��اد صنایع کوچک 

در حدود 12 س��ال گذش��ته از جمل��ه آمار باالی 
چک ه��ای برگش��تی و بدهی های معوق��ه به ویژه 
در دولت دهم، بانک ها دیگر قادر به ارائه خدمات 
اعتباری تضمینی به این بنگاه ها و واحدها نبودند، به 
این ترتیب و در راستای حل مشکالت این واحدها 
از تابس��تان س��ال 94، ضمانتنامه های پیمانکاری 
به س��بد محصوالت این صندوق اضافه شد .وی با 
اشاره به آمار حدود 3 میلیونی واحدهای صنفی در 
کشور که در مجموع نزدیک به 500 هزار واحد آنها 
تولیدی و صنعتی اند، خاطرنشان کرد: همراه کردن 
هر چه بیشتر اصناف و شناساندن خدمات صندوق، 
یک��ی از اهداف اصلی ما در س��ال 96 اس��ت. وی 
در ادامه از افزای��ش 66 درصدی ارائه محصوالت 
مختلف این صندوق در سال 95 در مقایسه با سال 
94 خبر داد و گفت: پارس��ال 352 فقره ضمانتنامه 

به ارزش 1800 میلیارد ریال صادر شد.

 واردات "برنج" 
هر سال بیشتر از پارسال

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک نیازمند حمایت دولت و مجلس 

 تفاهم- گروه اقتصادی: نشست بررسی بازار کشاورزی و صنایع 
غذایی قطر با حضور مجتبی خسروتاج- رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران، سبحانی- س��فیر ایران در قطر و حسین اسفهبدی- مدیرعامل 
شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران با 
حضور صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی ایرانی در سالن خلیج فارس 
برگزار ش��د. محمود بازاری- مدیرکل هماهنگی صادرات محصوالت 
کش��اورزی و صنایع غذایی این س��ازمان  با بیان این که این جلسه به 
دنبال س��فر دو هفته پیش ریاست کل س��ازمان به کشور قطر و نیز با 
توجه به عالقمندی خوب قطری ها برای خرید محصوالت ایرانی انجام 
پذیرفته است، اذعان کرد: مذاکرات و  توافقات خوبی در این خصوص 
با مقامات عالی رتبه  کشور قطر انجام شد. وی با بیان این که این جلسه 
راهی برای افزایش ارتباطات تجاری بین کشورهای ایران و قطر است، 

افزود: در راس��تای تسهیل ارتباطات تجاری بخش کشاورزی، صنایع 
غذایی و صادرات انواع محصوالت به کشور قطر، برگزاری این جلسه 
بس��یار حائز اهمیت بوده و در آن  به مس��ائلی چون راه های برقراری 
ارتباط اقتصادی، توس��عه تجاری، تشریح شرایط سیاسی و اقتصادی 
کشور قطر، توسط سفیر ایران در قطر اشاره شده است. وی در بخش 
دیگری از س��خنانش با اش��اره به این که فعاالن اقتصادی در راستای 
حمل و نقل کاال در حوزه خلیج فارس دارای مشکالتی هستند، افزود: 
مش��کالتی برای صادرات محصوالت کش��اورزی و صنایع غذایی به 
کشور قطر وجود دارد که در این خصوص کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران باید ظرفیت های مناسبی را در جهت توسعه  حمل دریایی توسط 
کانتینرهای خشک و یخچالی در مسیر هرمزگان و بوشهر به سمت قطر 
توسط شرکت های تابعه ایجاد کند تا باعث تسهیل در امر حمل و نقل 

شود. به گفته بازاری، در راستای رفع مشکالت حمل و نقل دریایی نیز 
باید زیرساخت های الزم فراهم شود تا محصوالت صادرکنندگان در 

بنادر معطل نشده و ترخیص آن در کمترین زمان انجام پذیرد. 
ب��ازاری با بیان این ک��ه باید در زمینه کاهش و رفع مش��کالت 
حمل و نقل هوایی نیز اقدامات موثری صورت گیرد، یادآور ش��د: در 
این نوع ش��اخه از حمل و نقل، باید بودجه هایی در جهت بس��ته های 
حمایتی از س��وی سازمان برنامه و بودجه  کشور تخصیص داده شود 
تا صادرکنندگان بتوانند یارانه حمل و نقل هوایی را از این طریق تأمین 

کنند.
 ب��ازاری با اش��اره ب��ه پیگیری مؤثر س��فارت ای��ران در قطر و 
هم��کاری مقامات قطری در خصوص تس��هیل صدور ویزای تجاری 

برای شرکت های ایرانی، انجام اقدامات تکمیلی را الزم دانست.  

بررسی و رفع مشکالت صادرکنندگان ایرانی به کشور قطر

ویژه  استان  مرکزی

آیین بهره برداري از پروژه هاي آبیاري زیرسطحي  
و راه هاي دسترسي منطقه چقا اراک ،مدرسه همیار 
آتش نشان براي اولین بار در کشور  و    آبنما، معابر 
دسترس��ي، روشنایي و ایس��تگاه پلیس در بوستان 
جنگلي شهید باهنر با حضور مهندس عباسي شهردار 
کالنشهر اراک، اعضاي شوراي اسالمي دوره چهارم 
و پنجم شهرو جمعي از مسووالن استاني  برگزار شد. 
در آیین افتتاح این پروزه ها عباسي شهردار کالنشهر 
اراک با اش��اره به رویکرد شهرداري و شوراي دوره 
چهارم  مبني بر اینکه اجازه ندهیم فضاي سبز موجود 
به ساختمان تبدیل شود)حفظ فضاي سبز موجود در 
کنار فضاي س��بز احداثي جدید( و همچنین کاهش 
آلودگي هوا، اظهار داش��ت: طي 4 سال گذشته 300 
هکتار به فضاي سبز شهر اراک اضافه شده است و با 
محاسبه فضاي سبز احداثي در گذشته که حدود 850 
هکتار بوده، در حال حاضر فضاي سبز شهري اراک 
به 1200 هکتار افزایش یافته اس��ت. وي در ادامه با 
بیان این مهم که طي 4 سال گذشته به ازاي هر نفر 6/5 
مترمربع به سرانه فضاي سبز اراک اضافه شده و این 
شاهکاري براي شهر اراک مي باشد، گفت: همچنین 
طي مدت مذکور اقدامات ش��اخص و کم نظیري در 
بخش نگهداري فضاي س��بز اراک که مهم ترین آن 
تامین منابع آبي جهت آبیاري مي باشد، صورت گرفته 
اس��ت. ش��هردار اراک با تاکید بر موضوع کم آبي در 
اراک، افزود: در این ش��هر آب در حد قابل توجه در 

دسترس نیس��ت و براي استفاده بهینه از آب موجود 
باید از روش هاي نوین استفاده شود. لذا اولین اقدامي 
که مدیریت شهري براي صرفه جویي در مصرف آب 
اقدام به احداث شبکه مستقل آبرساني فضاي سبز با 
جداس��ازي آب شرب از آب غیر شرب نموده است. 
مهندس عباسي با بیان اینکه 93 درصد فضاي سبز 
اراک از آب غیر ش��رب تغذیه مي ش��ود، ادامه داد: 
پیش از این فضاي سبز شهر اراک از آب شرب تغذیه 
مي شد به همین دلیل احداث شبکه آبرساني مستقل 
فضاي س��بز براي حذف آب شرب در این بخش در 
دس��تور کار قرار گرف��ت و در حال حاضر مي توان 
گفت که 380 کیلومتر آبرس��اني به فضاي سبز اراک 
از محل آب غیر ش��رب انجام مي شود.وي با تاکید 
بر لزوم بهره گیري مناس��ب از میزان آب غیر شرب 
در دس��ترس، بیان کرد: براي این منظور بهره گیري 
از آبیاري هاي نوین در برنامه کاري ش��هرداري قرار 
گرفت ،لذا از ابتداي شروع این امر در بخشي از فضاي 
سبز اراک از آبیاري باراني به جاي آبیاري غرقابي و 
در بخشي نیز از آبیاري قطره اي استفاده شده است .

ش��هردار کالنش��هر اراک در ادامه سخنان خود  
تعبیه سیس��تم آبیاري زیرس��طحي در منطقه چقا را 
استفاده از جدیدترین سیس��تم آبیاري عنوان کرد و 
افزود: براي این آبیاري در منطقه 228 هکتاري چقا 
در عمق 40 تا 50 سانتیمتر لوله گذاري شده است و 
از طریق پمپ آب به حد نیاز درخت و گیاه به ریشه 

منتقل مي شود .
مهندس عباسي با بیان اینکه در این روش طبق 
نظر کارشناسان فضاي سبز 25 درصد نسبت به سایر 
روش هاي آبی��اري صرفه جوی��ي در مصرف آب 
صورت مي گیرد و به جاي یک هکتار مي توان چهار 
هکت��ار را آبیاري نمود، عنوان کرد: این روش باعث 
حذف علف هاي هرز مي ش��ود، همچنین کود مورد 
نیاز گیاه و درخت نیز از این طریق منتقل مي شود و 

نیازي به تماس مستقیم انسان با کود نیست .
وي ب��ا بیان اینکه 100 هکت��ار از منطقه چقا 
به سیس��تم آبیاري زیرس��طحي مجهز شده و مابقي 
مس��احت این محدوده نی��ز به این سیس��تم مجهز 
مي ش��ود، ادامه داد: تاکنون 90 درصد محدوده چقا 
درخت کاري شده است و 10 درصد باقي مانده نیز تا 

پایان امسال انجام مي شود .
شهردار اراک عنوان کرد: با توجه به تاکید مقام 
معظم رهبري در خصوص اس��تفاده از درختان مثمر 
10 درصد از مساحت درخت کاري شده به درختان 
مثمر تعلق گرفته و 10 درصد باقي مانده براي امسال 
نیز براي کاشت درختان مثمر در نظر گرفته شده است 

.
مهندس عباس��ي ش��هردار کالنش��هر اراک در 
خصوص احداث راه هاي دسترسي به منطقه چقا نیز 
گفت: این پروژه)احداث زیرگذر( نیز در راستاي ارائه 
خدمات به اهالي منطقه چقا و پرسنل اداره برق باختر 

که به دلیل عدم راه دسترس��ي مناسب به شهر اراک 
و خطرات احتمالي، در رفت و آمد مش��کل داشتند، 
اجرایي گردیده اس��ت که جا دارد در این خصوص 
از زحمات معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
مرکزي  و مدیر کل راه آهن و اعضاي ش��وراي شهر 
که در به ثمر رساندن این پروژه نقش بسزایي داشتند 

تقدیر و تشکر نمایم.
افتتاح  مدرسه هميار آتش نشان 

مهندس عباس��ي ش��هردار اراک نیز در حاشیه 
مراسم افتتاح  مدرسه همیار آتش نشان بیان داشت: 
سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اراک 
در راستاي نهادینه نمودن بحث ایمني در شهر، اقدام 
به ساخت مدرسه همیار آتش نشان نموده که در این 
مدرس��ه با کمک نظرات کارشناسان آموزش کودک 
و مربیان آتش نش��اني سعي بر آن شده در محیطي با 
وسایل جذاب، سطح یادگیري در کودک افزایش یابد.

وي افزود: این مدرسه با تجهیز وسایل آموزشي 
و ماشین هاي آتش نشاني و ابزارهاي امداد و نجات و 
با استفاده از توان مربیان مجرب و برنامه ریزي مدون، 
جهت گروه س��ني الف و ب آماده خدمت رساني به 
همشهریان، مهدهاي کودک و کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان مي باشد.
مهندس عباسي شهردار کالنشهر اراک با اشاره 
ب��ه اینکه یک میلی��ارد و 200 میلی��ون ریال جهت 
ساخت مدرسه همیار آتش نشان هزینه شده، گفت: 

ای��ن مبلغ صرف خری��د مواد اولیه، س��اخت ماکت 
خودروه��اي آتش نش��اني و کلبه، م��واد و مصالح، 
ایمن سازي محوطه، لوازم نورپردازي و برقي، لوازم 
ایمن��ي و آتش نش��اني، کمدهاي جالباس��ي، لباس 
آتش نش��اني کوچک به همراه کف��ش وکاله، لوازم 
اداري جهت دفتر، سیستم صوتي و کامپیوتر، صندلي 
فایبر گالس در دو سایز کودک و نوجوان به تعداد 60 

عدد گردیده است.
وي ب��ا بیان اینکه با اجراي این طرح عالوه بر 
آموزش کودکان از آنها جهت یادگیري نکات ایمني 
در محیط خانه، مدرسه و غیره براي دیگران استفاده 
مي شود ابراز امیدواري کرد که با احداث این مدرسه 
در آینده اي نزدیک شاهد کاهش خطرات و اتفاقات 
ناشي از عدم رعایت نکات ایمني در بین خانواده ها 

باشیم.
بهره ب��رداري ازآبنم��ا، معاب��ر دسترس��ي، 
روش��نايي و ايس��تگاه پليس در بوستان جنگلي 

شهيد باهنر
ش��هردار کالنش��هر اراک همچنی��ن درآیی��ن 
بهره برداري ازآبنما، معابر دسترس��ي، روش��نایي و 
ایستگاه پلیس در بوستان جنگلي شهید باهنر گفت: 
بوس��تان جنگلي ش��هید باهنر در زم��ره بزرگترین 
بوس��تان هاي جنگلي در دست کاشت سطح کشور 
است که نقش به سزایي در پاالیش هواي شهر اراک 
دارد به همین جه��ت به یکي از مکان هاي تفریحي 

ش��هروندان اراکي و مس��افران عبوري از این شهر، 
تبدیل شده است.

وي ادام��ه داد: از س��ال 84 مجموع��ه پارک 
شهید باهنر از سوي اداره منابع طبیعي به شهرداري 
واگذار ش��ده که در این سال ها اقدام عمراني خاصي 
در پارک انجام نشده بود اما در سال 93 جهت رفاه 
شهروندان طبق طرح جامع بوستان که کاربري  هاي 
مختلفي براي آن در نظر گرفته شده در قالب 6 زون، 
عملیات احداث معابر جدید، آس��فالت، خط کشي، 
ایجاد سرعتکاه، روشنایي بوستان در قالب پایه چراغ 
و برج نوري با المپ هاي کم مصرفLED، آبنماي 
پلکاني،ایس��تگاه پليس و محوطه سازي اطراف آن 
ورس��یدگي به فضاي سبز با جدیت هر چه تمام در 
دستور کار قرار گرفت.شهردار کالنشهر اراک توجه 
به روشنایي بوستان را بسیار حائز اهمیت دانست و 
گف��ت: ایجاد امنیت مهم ترین هدف در این بوس��تان 
است که تامین روشنایي موجب استفاده 24 ساعتي 
شهروندان و مسافران از پارک را ممکن مي سازد، به 
اضافه اینکه ایجاد ایستگاه جدید و حضور پلیس به 
طور مستمر نیز موجب نظارت و امنیت بیشتر خواهد 
شد.مهندس عباسي، احداث شبکه آبرساني و آبیاري 
دربوس��تان را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان 
ک��رد و گفت: ایجاد 1100 متر لوله گذاري آبریزها و 
2000 متر شبکه آب شرب همچنین احداث 64 عدد 
حوضچه آبریز در این بوستان صورت گرفته است.

بهره برداري از چند پروژه شهرداري کالنشهر اراک


