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گفت و گو با عبدالکریم گراوند  ،استاندار بوشهر

ضربان توسعه در پایتخت انرژی ایران

پریســا ســادات عظیمــی« /عبدالکریــم
گراوند» ،اســتاندار جدید اســتان بوشهر
که پیــش از این بهعنوان معاون سیاســی
و امنیتــی اســتانداری بوشــهر فعالیــت
داشــت ،در گفتوگــو بــا «ایــران»
برنامههایــش بــرای توســعه و رونــق
اقتصادی حوزه فعالیتش را تشریح کرد.

 3کشور خواهان جوجه یک روزه زنجان

گــروه ایــران زمین  /یــک میلیــون و  320هــزار قطعه جوجه
روی خط
یک روزه امســال از اســتان زنجان به کشــورهای ارمنســتان،
خبر
افغانستان و آذربایجان صادرشده است« .محمد باقر حاج
کاظمی» مدیر کل دامپزشکی استان زنجان افزود :درهمین
مــدت  612هــزار عدد تخــم مرغ نطفــه دار 68 ،هــزار و500
کیلوخامه و  120رأس دام سنگین نیز به کشورهای عراق وافغانستان صادرشده است.
وی مجموع ارزش اقتصادی این میزان صادرات از استان زنجان را یک میلیون و600
هزار دالر اعالم کرد.

وضعیت نگرانکننده سد کرج برای سال آینده

گــروهایــرانزمیــن /با توجه به اینکــه ذخیره آب ســد کرج  53و ســد طالقان
61درصد اعالم شــده ،نگرانیهایی در خصوص تأمین آب برای ماههای گرم
سال از سوی مســئوالن البرز وجود دارد« .داوود نجفیان»،مدیرعامل شرکت
آب منطقهای استان البرز با اشاره بهکاهش بارندگیهای امسال ،اظهار داشت:
تقریباً از این موقع ســال به بعد آب پشــت سدهای اســتان باید از طریق ذوب
ذخایر برفی تأمین شــود ،اما کاهش ذخایر برفی ،وضعیت نگرانکنندهای را
برای ســال آینده به وجود آورده اســت،اگرچه در هفتههای گذشته بارشها تا
حدی کمبودها را جبران کرد ،اما میزان ذخایر برفی کم است.

آب شرب قرچک سالم است

قرچــک-خبرنــگار«ایران» /براســاس پایشهای صورت گرفته از ســوی شــبکه بهداشــت
و درمــان ،کیفیــت آب شــرب قرچک مناســب و عــاری از هرگونه آلودگی اســت« .مســعود
مرسلپور» فرماندار قرچک افزود :در روزهای اخیر برخی از افراد و شبکههای مجازی اظهار
نظرهایی در خصوص کیفیت نامناسب آب شرب قرچک انجام داده بودند و نماینده مردم
نیــز نگرانــی خود را از این بابــت اعالم کرده بود .فرمانداری قرچــک با توجه به وظیفه ذاتی
خدمترسانی به مردم ،رسیدگی به این امر را در دستور کار خود قرار داد و از شبکه بهداشت
و درمان خواســت ،تا نســبت به بررسی کیفیت آب شرب مناطق شهری و روستایی از طریق
آزمایشــات تخصصی اقدام کند .براســاس نامه شــبکه بهداشت و نتیجه به دســت آمده از
آزمایشات تخصصی ،آب شرب مورد مصرف مناطق مختلف قرچک در طول سال 96عاری
از هرگونه بار میکروبی و شیمیایی بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار است .فرماندار قرچک
تصریحکرد:آبشربقرچکازطریقتصفیهخانهتخصصیوحقابهتخصیصیافتهازسد
«ماملو»تأمینمیشودکهکیفیتآنبااستفادهازجدیدتریندستگاهبهصورتبرخطپایش
شــده و نتایج آن به شــرکت آب و فاضالب ارسال میشود .مرسلپور تأکید کرد :کیفیت آب
شرب مصرفی بهصورت مستمر از سوی شبکه بهداشت بررسی میشود و مردم از این بابت
نگرانینداشتهباشند.آبشربروستاهایقرچکبهآبو فاضالبشهریتحویل دادهشده
و کیفیت آب این مناطق نیز همانند مناطق شهری از کیفیت مطلوب برخوردار است.

استاندار بوشهر:
امسال طرح بزرگ و
حائز اهمیت «نشاط
اجتماعی» را در استان
کلید زدیم که هماکنون
درحالبرگزاریمرحله
دوم آن هستیم .در این
طرح که با مشارکت
مستقیمسازمانهای
مردم نهاد استان
اجرا میشود با
نگاه به آسیبهای
اجتماعی و با استفاده
از رسانههای مختلف
و ابزار فرهنگی و هنری
به گسترش نشاط و
شادی در جامعه توجه
شده است
رفتازآنهاچیست؟
برنامهریــزی مــا بــه گونــهای اســت که
تمامی ظرفیتها ،قابلیتها ،مشکالت و
تنگناهایاستانجهتتحققسیاستهای
دولت با دقت نظرکارشناســی ،شناســایی
شــوند تــا با اهتمــام جــدی مســئوالن این
مشــکالت و محدودیتهــا بــه کمتریــن
حد ممکــن برســند ،براین اســاس برخی
محدودیتهــای اســتان را بــه شــرح زیــر
مطرحمیکنم.
اقلیــم نامناســب ،یکــی از مشــکالت
توســعهای منطقــه اســت .گرمای هــوا در
بیش از نیمی از سال عالوه بر ایجاد شرایط
ســخت زندگــی بــرای جمعیت انســانی،
موجــب ماندگارنبــودن نیــروی انســانی و
باال رفتن قیمت تمام شــده فعالیتهای
عمرانی ،تولیدی و اقتصادی شــده اســت.
(مصوبــات دولــت بخصــوص در رابطــه
بــا پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی ویژه
مناطــق روســتایی ،عشــایری و شــهرکها
و نواحــی واقــع در جــوار شــهرهای زیــر
 10هــزار نفــر جمعیــت کــه در زمینــه نرخ
ســود تســهیالت بــرای طرحهــای واقع در
ایــن مناطــق وهمچنیــن مناطق مــرزی و
کمتر توســعه یافته تخفیف در نظر گرفته
شــده اســت ،از جمله مواردی است که در
تشــویق متقاضیان سرمایهگذاری و توجیه

منبع :جوان آنالین

ëëباتوجهبهاینکهجنابعالیاخیراًبهعنوان
استانداربوشهرانتخابشدهایدوشناخت
قبلیکهازایناستانبنابرمسئولیتسابق
خودداشتهاید،چهبرنامههاییبرایتوسعه
ورونقاقتصادیحوزهفعالیتتاندارید؟
پیگیری تصویــب منطقــه آزاد تجاری
صنعتــی بوشــهر بــرای تجمیع و توســعه
فعالیتهــای اقتصــادی صادراتگــرا در
ناحیــه مرکزی خلیج فــارس که هماکنون
توســط شــورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتــی و ویژه اقتصادی و هیــأت وزیران
بــه تصویــب رســیده و جهــت تصویــب
در دســتور کار مجلــس شــورای اســامی
اســت ،از اولویتهــای کاریام اســت.
تکمیــل و بهرهبــرداری از راهآهن شــیراز-
بوشــهر -عســلویه و آزادراه بوشهر -شیراز
بهعنــوان کوتــا ه ترین مســیر حمــلونقل
کاال بیــن مناطق مرکزی کشــور و ســواحل
خلیجفارس از دیگر برنامههایمان است.
از طرفــی بــرای عملیاتــی شــدن راهآهــن
شــیراز -بوشــهر -عســلویه کــه پایتخــت
انرژی ایران (پارس جنوبی و شمالی) را به
شــبکه ریلی کشور متصل میکند و آزاد راه
بوشهر -شــیراز بهعنوان قطعه نهایی آزاد
راه شمال  -جنوب کشور باهدف همافزایی
ظرفیــت ترانزیتی کشــور جهت تســهیل و
تســریع حملونقــل و ترانزیــت کاالها نیز
برنامهریزیشده است.
طــرح توســعه بنــدر بوشــهر در
مجتمــع بنــدری جزیــره نگیــن بــا حجم
ســرمایهگذاری  600میلیــارد تومــان
توســط بخــش خصوصــی ،پیگیــری اخذ
مجــوز زیســتمحیطی و شــروع فعالیت
ســرمایهگذاری در منطقه ویــژه اقتصادی
شمال استان بوشهر ،مطالعات فاز یک و 2
منطقه ویژه اقتصادی در ســال  96تکمیل
و بــه تصویب شــورای عالــی مناطــق آزاد
تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی رســیده و
عالوه بر اخــذ موافقت تخصیص خوراک
و برداشــت آب از دریــا ،تأمیــن تلفن ،آب،
برق و گاز مصرفی نیز نهایی شــده اســت.
بواقع استان بوشــهر از قابلیتهای متنوع
در حــوزه گردشــگری فرهنگــی ،تاریخی و
تجاری ،همچنین ســواحل زیبا و کم نظیر
و اکوسیســتمهای مســتعد جهــت جذب
گردشــگران داخلــی و خارجــی و توســعه
فعالیتهای گردشگری دریایی برخوردار
اســت .این موضوع در چشــمانداز توسعه
اســتان بــا تأکیــد بــر توانمنــدی در جــذب
گردشــگران در فصــول ســرد ســال و در
گردشــگری ســاحلی و دریایی مد نظر قرار
گرفتهاست.

در دولــت تدبیــر و امیــد برنامههــای
توسعه گردشگری دریایی استان بر مبنای
ایجــاد بســترهای قانونــی و زیرســاختی
بهعنــوان مهمتریــن ابزارهــای مشــوق
ســرمایهگذاری و اســتفاده ازمزیتهــا
وقابلیتهــای گردشــگری دریامحــور در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن
برنامهریزیهایــی هــم جهــت مطالعــه
و اجــرای دهکدههــای گردشــگری در
شهرســتانهای بوشــهر ،دیلــم ،گنــاوه،
دشــتی ،جم ،دیــر و کنگان صــورت گرفته
کــه در مراحل مختلف مطالعه و اجرا قرار
دارند.
 ëëرشــد اســتان در زمینههــای اقتصــادی،
فرهنگی و اجتماعی را بر اساس آمار و ارقام
بفرمایید.
اقدامــات دولــت جهــت دســتیابی به
اهداف رشــد و توسعه اقتصادی ،ارزشمند
و قابــل توجــه اســت .یکــی از مهمترین و
گویاتریــن شــاخصها در ایــن خصــوص،
کاهــش چشــمگیر نــرخ تــورم در سراســر
کشــور بــوده اســت .در ســال  92نــرخ تورم
در اســتان بوشــهر  34.1درصد بــوده که به
 7.8درصد در پایان سال  95کاهش یافته
اســت .یکی دیگراز اقدامهای مهم دولت
واقعیتســازی فعالیتهای معدنی بود.
درایــن فرآینــد هرچنــد تعــداد پروانهها و
گواهیهای اکتشــاف صادره کاهش یافته،
امــا افزایــش وصولــی حقــوق دولتــی را
بهدنبال داشته است.
در بخــش کشــاورزی نیــز بــا توجــه بــه
شــرایط جغرافیایی و کم آبی مزمن کشور
و اســتان ،پرداختــن بــه فعالیتهایــی که
باعث افزایش راندمان اســت در سرلوحه
کارهــا قــرار گرفتــه ،به نحــوی کــه در پایان
ســال  91شــاخصهای اجرای سامانههای
نوین آبیاری ،ســطح زیرکشت محصوالت
گلخانــهای وضریــب مکانیزاســیون ارتقــا
یافته است .این درحالی است که طرحهای
بــزرگ و تأثیرگــذار «طــرح نخلســتان» و
«طــرح بهــر ه وری بخــش کشــاورزی» (که
باعث انقالب در بخش کشــاورزی اســتان
میشــوند) بــه تازگی تصویــب و عملیاتی
شده و هنوز به بار ننشستهاند.
درحوزه پــرورش آبزیان هم ،وضعیت
به همین منوال اســت و رویکــرد مدیران و
برنامه ریزان ،تالش برای افزایش راندمان
تولیــد اســت .طرح هــای متعــدد پرورش
ماهی در قفس و پرورش میگوی متراکم از
جمله این اقدامات است که طی سالهای
اخیــر آغــاز شــده و در مراحــل مختلــف
برنامهریــزی ،آماده ســازی زیرســاختها،
تولید آزمایشی و حتی تولید اقتصادی قرار
دارنــد .پــرورش میگو به شــیوه ســنتی هم
در این ســالها رشــد داشــته است .بدیهی
اســت کــه مجــال ارائــه همــه آمــار و ارقام
شــاخصهای اقتصــادی در ایــن فرصــت
مختصرفراهمنیست.
 ëëمشــکالت فــرا روی اســتان را در چــه
محورهاییمیبینیدوراهکارشمابرایبرون

اقتصادی طرحهای آنان مؤثر اســت) .لذا
جهــت اجرایی کــردن آن تأکیــد و اهتمام
ویژه شده است.
محدودیت منابع آب در استان و پایین
بودن راندمــان آبیاری :این موضوع باعث
شده که راندمان تولید در بخش کشاورزی
اســتان بســیار پایین و راندمــان آبیاری نیز
کمتــر از  40درصد باشــد .طرحهای تحول
کشــاورزی دشتســتان (طرح نخلســتان) و
طرح تبدیل ســبزی و صیفــی از فضای باز
به کشت گلخانهای با اهدافی چون اصالح
شیوه آبیاری و جایگزینی نخیالت کم بازده
و افزایــش بهــر ه وری در مصــرف آب بــه
80درصد بهعنــوان  2طرح اصلی اقتصاد
مقاومتــی اســتان تدویــن شــده و در حــال
اجراست.
ارتقای ظرفیــت تولید میگــو در مزارع
ســنتی(خاکی) و اراضــی و مــزارع جدیــد:
اجــرای طرحهــای نویــن تولیــد میگــو در
شــهرکهای شــیالتی ،تولیــد میگــو در
آبهای نامتعارف دور از ســاحل ،پرورش
ماهــی در قفــس در دریا و دریاچه ســدها،
اســتخرهای خاکی ساحلی و ســامانههای
مــدار بســته و توســعه گیاهــان شورپســند
بهعنــوان ظرفیتهــای مهــم بخــش
کشــاورزی اســتان با مالحظــه محدودیت
منابــع آب در دســتور کار قــرار دارد .تولیــد
محصــوالت دریایــی اســتان (ماهــی و
میگــو) ســاالنه  60هــزار تــن اســت کــه 18
هــزار تــن آن پرورشــی اســت .همچنیــن
ظرفیــت تولید ســاالنه ماهــی در قفس در
دریا در اســتان بیــش از  60هزار تن اســت.
تاکنــون حــدود  60میلیــارد تومــان هم در
ایــن بخــش ســرمایهگذاری شــده و بیــش
از  100نفــر متقاضــی نیــز در ایــن بخــش
درخواســت دریافــت مجــوز داشــتند که از
این تعداد با  49نفر موافقت اولیه صورت
گرفته وبرای  4نفرهــم پروانه بهرهبرداری
بــا ظرفیــت  3هــزار و  800تــن تولیــد
صادر شده است.
متصــل نبــودن اســتان بــه شــبکه
لونقل ریلی کشــور و تناسب نداشتن
حم 
شبکههای زیربنایی با نیازها و قابلیتهای
تولید استان :این محدودیت باعث شده که
استان بوشهر درچرخه اقتصادی ترانزیت
و حمــل و نقــل کاالی کشــور ســهم بســیار
کمی داشته باشد و نکته مهم این است که
با اتصال اســتان به شــبکه سراسری ریلی،
راهآهن شیراز به اصفهان نیز دارای توجیه
اقتصادی میشــود .هرچند طی چند سال
گذشــته اقدامات بزرگی در توســعه شبکه
حمــل و نقــل زمینــی اســتان شــده ،لیکن
تســریع در ســاخت  2طرح بــزرگ اتصال
ریلی و آزاد راه بوشهر به فارس بنا به دالیل
گفته شــده بســیار ضروری و حائز اهمیت
است و پیگیری ویژه جهت تعیین تکلیف
وادامه اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
ëëگفته شــده نرخ بیــکاری در اســتان حوزه
فعالیتشما،باالست،چهطرحهاییبرای
برونرفتازاینمشکلدارید؟

بوشهر در یک نگاه

برش

اســتان بوشــهر با مرکزیت بندر بوشــهر از اســتانهای جنوبی ایران و هفدهمین اســتان بزرگ کشــور
بــه لحاظ مســاحت (۲۲هزار و  742کیلومترمربع) اســت .این اســتان به لحاظ قرار گرفتن در ســاحل
استراتژیک خلیج فارس ،صادرات و واردات دریایی ،صنعت صیادی ،وجود ذخایر نفت و گاز(پارس
جنوبی و شــمالی) ،کشــاورزی و نخلداری و وجــود نیروگاه هســتهای از اهمیت راهبــردی و اقتصادی
برخــوردار اســت ،بــه گونهای کــه پایتخت انــرژی ایران لقــب گرفت ه اســت .این اســتان همچنین با
برخورداری از موقعیت تأثیرگذار در ســطح ملی و منطقــهای ،در بخشهای مختلف اقتصادی دارای
مزیتهــا و توانمندیهــای کمنظیــری از جملــه فراهم بــودن بســترهای الزم برای ایجــاد واحدهای
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی ،ذخایر مــواد معدنی ،پــرورش ماهی در قفــس در دریا و حوضچه پشــت
ســدها ،ظرفیت تولید محصوالت کشــاورزی و انواع ســبزی و صیفی ،جاذبههای متعدد گردشــگری و
قابلیتهای تجاری و ترانزیت به لحاظ وجود بنادر و سواحل طوالنی با فاصلههای نزدیک و مناسب
تا کشورهای حاشیهخلیج فارس است.

طــی ســالهای  91تــا  ،96نــرخ بیکاری
اســتان بوشــهرهیچ گاه ازمیانگین کشوری
باالتــر نبــوده و حتــی در برخــی فصــول
ســالهای  92تــا  94نــرخ بیــکاری اســتان
بهگونــه بیســابقهای بیــن  8و  9درصــد
متغیر بوده است .همچنین نرخ مشارکت
اقتصــادی در پایان ســال  91بالغ بــر 35.1
درصــد بــوده که در ابتدای ســال  96به 37
درصــد افزایش یافته و ایــن حاکی از ایجاد
فرصت شــغلی بیشتر و افزایش مشارکت
افــراد در بــازار کار طــی  4ســال گذشــته در
اســتان اســت .با توجــه به اهمیــت مقوله
اشــتغال و توجــه ویــژه دولــت بــه بهبــود
وضعیــت اشــتغال در کشــور ،هماکنــون
طرحهــای مختلــف در ایــن زمینــه ابــاغ
و بــه اجــرا درآمــده کــه اســتان بوشــهر نیز
برنامهریزیهای الزم را در راســتای اجرای
مؤثــر و مطلــوب طرحهــای مذکــور انجام
داده اســت .از جملــه طرحهــای کالن
دولت در این زمینه ابالغ بســته اشــتغال و
توانمندسازی نیروی کار است.
 ëëبرنامههایشمابرایایجاداشتغالپایدار
دراستانچیست؟
بوشهر ،اســتانی اســت با ظرفیتهای
اقتصــادی بالقــوه وفــراوان کــه بایــد بــا
برنامهریــزی صحیــح و اصولــی از ایــن
قابلیتها و ظرفیتها اســتفاده مناســب

کرد .خوشــبختانه سیاستها و برنامههای
دولــت اهتمــام در ایــن خصــوص بــوده و
اقدامــات خوب و مؤثری نیــز در این زمینه
صورت گرفته است .در این استان معیشت
مردم متأثرازشــرایط اقلیمی ،جغرافیایی
وظرفیتهای بالقــوه این مناطق متفاوت
است .بهطور مثال در جنوب استان بهدلیل
وجــود صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی،
اشــتغال مــردم بیشــتر در حــوزه صنعت
است .شغل اکثریت مردم شهرستانهای
مرکز استان ،کشاورزی و در شمال نیز بیشتر
خدمات و بازرگانی است.
یکــی از اهــداف دولــت از ابــاغ و
اجــرای برنامههــای اشــتغالزا ،برقــراری
تــوازن در شــاخصهای توســعه یافتگــی
مناطق مختلف اســتان و به وجــود آوردن
فرصتهــای اشــتغال جدیــد براســاس
ظرفیتهای این مناطق است که از جمله
مهمتریــن ایــن طرحهــا میتــوان طــرح
اشــتغال فراگیــر با اســتفاده از تســهیالت،
اعتبــارات توســعه اشــتغال عشــایری و
روستایی وهمچنین طرحهای اشتغالزای
کارورزی ،مشــوقهای بیمــهای بــرای
کارفرمــا ،تســهیالت مشــاغل خانگــی و
مهــارت آموزی در محیط واقعی کســب و
کار را نام برد .دولت با پرداخت تســهیالت
بــه طرحهــا و واحدهــای تولیــدی ،افــراد

جویــای کار و صنایــع راکد اســتان بهدنبال
احیــای واحدهــای راکد ،توســعه و تقویت
فعالیتهــای موجــود و در نتیجــه ایجــاد
اشــتغال مولــد اســت .در همیــن راســتا
رشــتههایی که امکان اشــتغال بیشــتری را
در مناطق مختلف اســتان ایجاد میکنند،
شناســایی و در اولویت پرداخت تسهیالت
قرار میدهد .از اهداف دیگری که دولت از
پرداخت این تسهیالت در قالب طرحهای
اشتغالزادنبالمیکند،ایجادبسترمناسب
جهــت اشــتغال اقشــار مختلــف جامعــه
اســت کــه از طریق اجــرای طــرح کارورزی
فارغالتحصیــان دانشــگاهی ،تســهیالت
مشــاغل خانگی بویژه برای زنان خانه دار،
طــرح مهــارت آمــوزی بــرای آمادهســازی
افــراد جویــای کار زیردیپلــم وتســهیالت
توسعه اشتغال روســتایی و عشایری برای
توسعه فعالیتهای اشتغال زا در مناطق
روستایی و عشــایری را برنامهریزی و ابالغ
کرده است.
 ëëبهکارگیــری تحصیلکردههــای بومــی در
اداراتومراکزعلمیوپژوهشیاستانتاچه
حدیبرایشمامهماست؟
برنامهریزیجهتجذبنیرویانسانی
و بــه تبــع آن نگهداشــتن آنهــا در اســتانی
همانند بوشهر که استفاده از نیروهای بومی
بنابــه دالیلــی چون وجــود صنایــع عظیم

نفــت و گاز ازمطالبات جدی مردم اســت،
ازاهمیــت قابل توجهــی برخوردار اســت،
امــا ذکراین نکته ضروری اســت کــه باید با
اقدامات مؤثر بستر مناسب جهت استفاده
از نیروهای بومی فراهم شود.
ëëچقدر به ادامه فعالیت بــا مدیران قبلی
اعتقاد دارید؟
مبنــای پذیــرش مســئولیت در نظــام
و دولــت شایســتگی ،تخصــص و تعهــد
وتوانمنــدی افــراد اســت .تــا زمانــی کــه
مدیــران بتوانند با این رویکــرد خدمت به
مــردم ادامــه دهند و سیاســتهای دولت
را در راســتای تحقــق اهــداف پیشبینــی
شــده بجد پیگیــری کننــد ،ادامــه خدمت
آنــان تــداوم خواهد یافــت .در بدو شــروع
خدمتم عالوه بر شــاخصهای تخصصی
وتعهد همکارانم بر چند مطلب از جمله
قانونمنــدی ،ســامت مالــی و اخالقــی،
تکریــم اربــاب رجــوع ،برنامــه محــور و
پاســخگو بــودن تأکیــد داشــتهام .بدیهــی
اســت خدمــت دولــت دوازدهــم ،ادامــه
خدمت به دولت یازدهم و در واقع دولت
مســتقر است و هرگونه تغییر و جابهجایی
باید بنابر ضرورت و در راســتای تســریع در
رونــد خدمت و پویایی و کارآمدی ســامانه
اداری باشد .هر وقت احساس کردم ادامه
خدمــت مدیریتی به نفع مردم نیســت و
نمیتواند توقعات آنان را برآورده کند ،در
جابهجایی و تغییر آن تردید نخواهم کرد.
 ëëبــرای ایجــاد نشــاط در بیــن مــردم چــه
برنام ههاییدارید؟
جامعــه ما امــروزه بیشــتر از هــر وقت
دیگــری نیــاز بــه تزریــق نشــاط در جامعه
دارد و یکــی از سیاســتهای مؤثــر دولــت
گســترش نشــاط در جامعــه و افزایــش
امیــد بیــن ایرانیــان اســت .در این اســتان
اقدامــات مناســبی بــه شــرح زیــر صورت
گرفتــه اســت :بعــد از اجرای موفــق طرح
«امیــد اجتماعــی» در سراســر اســتان در
ســالهای گذشــته کــه بــا اســتقبال خوب
مــردم نیــز روبهرو شــد ،امســال نیــز طرح
بزرگ و حائز اهمیت «نشــاط اجتماعی»
را در استان کلید زدیم که هماکنون درحال
برگــزاری مرحلــه دوم آن هســتیم .در این
طرح که با مشارکت مستقیم سازمانهای
مــردم نهــاد اســتان اجرا میشــود بــا نگاه
بــه آســیبهای اجتماعــی و با اســتفاده از
رسانههای مختلف و ابزار فرهنگی و هنری
بــه گســترش نشــاط و شــادی در جامعــه
توجه شــده اســت .در این بین هنرمندان،
فعاالن فرهنگی اهالی رسانه و تشکلهای
غیردولتــی بهعنــوان مجــری ایــن طــرح
بزرگ در کنار دستگاههای مرتبط در حوزه
فرهنگــی و اجتماعــی بــا هــدف آمــوزش
مــردم جهــت پیشــگیری از آســیبهای
اجتماعــی کار را پیــش میبرند .بــرای این
کار بــا همــکاری شــهرداریها ،دهیاریها،
نظارت فرمانداران و با مشارکت سمنها،
ایســتگاههای طــرح «نشــاط» در سراســر
روستاها و شهرهای استان دایر شده است.

