
   فارس: رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان پاسارگاد گفت: 
بيش از ۴۵۰ هكتار از جنگل ها و مراتع اين شهرستان در قالب طرح جنگالنه 
احيا شد. حسن خسروانيان افزود: براي احياي اين بخش از جنگل ها و مراتع 
شهرستان پاسارگاد ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از سوي صندوق توسعه ملي 
تأمين و پرداخت شده است. وي ادامه داد: از ۱۶۸ هزار هكتار وسعت شهرستان 
پاسارگاد ۱۴۸ هزار هكتار را عرصه هاي جنگلي و مرتعي تشكيل مي دهند كه با 
توجه بهره برداري هاي غيراصولي از سطح جنگل ها و مراتع، بخش هايي از آن 
آسيب ديده اند كه در طرح جنگالنه، احياي اين بخش ها در دستور كار است. 

   كرمانشاه: مديرجهاد كشاورزي قصرشيرين گفت: يك هزار هكتار از 
زمين هاي زراعي اين شهرستان گرمسيري، امسال به كشت سيب زميني 
اختصاص يافت. اردشير نورمحمدي افزود: ارقام كشت شده سيب زميني 
در مزارع زيركشت اين محصول از نوع سانته، مارپال و آگريا، برون و مارفونا 
و رقم جديدي به نام فابوال است كه پيش بيني مي شود با توجه به رطوبت 
خاك و بارندگي هاي مناسب در صورت نبود سرما و يخبندان، از هر هكتار 
زمين هاي كشت شده بين ۲۵ تا ۳۰ تن سيب زميني برداشت و روانه بازار 
مصرف شود. پارسال در مجموع ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن محصول سيب زميني 

از مزارع شهرستان قصرشيرين برداشت شد.
   قزوين: مديركل انتقال خون قزوين با اش��اره به اينكه ۶۱ درصد از اهدا 
كنندگان خون در قزوين معادل ۱۸ هزار و ۲۳۴ نفر به عنوان اعضاي مستمر 
اهدا كننده به شمار مي روند، گفت: در ۹ ماهه امسال ۳۹ هزار و ۷۶۱ مراجعه 
به مراكز خون گيري استان به ثبت رسيده كه از اين تعداد ۲۹ هزار و ۵۷۹ مورد 
معادل ۷۴ درصد موفق به اهداي خون ش��دند. مهدي اكبري با بيان اينكه 
آمار بانوان اهدا كننده خون همچنان پايين است و در اين خصوص نيازمند 
فرهنگ سازي هستيم، گفت: ۶/۲ درصد معادل ۱۸۳۱ نفر از اهداكنندگان 
خون طي سال جاري در قزوين را بانوان تشكيل داده اند كه اين رقم در مدت 

مشابه سال قبل ۶/۷ درصد بود. 
   بوشهر: معاون مديريت اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
بوشهر گفت: ۲ هزارو ۵۰۰ ميليارد ريال از محل تسهيالت اشتغال پايدار روستايي 
و عشايري در اين اس��تان جدا از اعتبارات اشتغالزايي نهادهاي حمايتي جذب 
و پرداخت شده اس��ت. س��يامك وطن خواه در بندرگناوه بيان كرد: تسهيالت 
پرداختي براي ۲ هزار و ۳۴۳ طرح و ايجاد ۴ هزار شغل پيش بيني شده است كه 
سرانه آن به ازاي هر شغل حداقل ۱۵۰ ميليون تومان است. سهميه شهرستان 

گناوه از تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري ۳۷۰ ميليارد ريال بوده  است.

مراسم بزرگداشت      بوشهر
ش�هداي عمليات 
كربالي 5 و شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني 
و شهيدابومهدي المهندس در سالن دانشگاه 
ش�د.  برگ�زار  گن�اوه  پيام ن�ور 
آيين بزرگداش��ت ش��هداي عمليات كربالي ۵ 
شهرستان گناوه و شهداي مقاومت شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني و شهيد ابومهدي المهندس 
سه شنبه شب با حضور خانواده هاي معظم شهدا، 
جانبازان و ايثارگران، جمعي از مسئوالن و اقشار 
مختلف مردم متدين و واليت مدار گناوه در سالن 
دانشگاه پيام نور اين شهر برگزار شد.  حجت االسالم 
وحيد حجتي از كارشناسان مذهبي و راويان دفاع 
مقدس در اين آيين معنوي گفت: از خصوصيات 
بارز سردار شهيد حاج قاس��م سليماني كه رهبر 
معظم انقالب نيز ب��ه آن اش��اره فرمودند اينكه 
اهل حزب و جن��اح و گروه خاص��ي نبودند بلكه 

انقالبي بودند.  وي با بيان خاطراتي از آن ش��هيد 
بزرگوار از زبان همرزمان و همراهان شهيد افزود: 
ويژگي هاي بارز آن شهيد باعث ش��ده تا نه تنها 
دوست داران انقالب بلكه منتقدان نيز درباره ايشان 

به نيكي ياد كنند و در تشييع باشكوه اين شهيد 
سرافراز انواع عقايد در كنار هم شركت كردند.  اين 
كارشناس مذهبي ادامه داد: تشييع باشكوه پيكر 
مطهر شهيد سپهبد حاج قاس��م سليماني شعار 

وحدت امت اس��المي ايران سرداد و هر كاري كه 
اين وحدت را خدش��ه دار كند خالف دين، ايمان 
و خون شهداس��ت.  قرائت دل نوشته توسط يكي 
از دانشجويان دانش��گاه پيام نور، اجراي نمايش، 
مداحي و پخ��ش كليپ از ديگ��ر بخش هاي اين 
آيين معنوي بود.  شهرس��تان گن��اوه در دوران 
دفاع مقدس ۲۳۰ ش��هيد تقديم انقالب و ميهن 
اسالمي كرده اس��ت كه در عمليات كربالي ۵ از 
گناوه شهيدان جمشيد رستمي، عبداهلل نظري، 
نادر خضري، يوس��ف دش��تي، محمود احمدي، 
عبدالحس��ين مل��ك زاده، ف��ارس پورحيدري، 
حسين خسروي، جواد شادماني، غالمرضا تيلك 
و غالمحسين بهرس��ي حضور داشتند.  عمليات 
كربالي ۵ ك��ه يكي از بزرگ تري��ن عمليات هاي 
رزمندگان در طول جنگ تحميلي بود در تاريخ 
۱۹ دي ماه سال ۱۳۶۵ با رمز مبارك يا زهرا )س( 

در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد. 

آيين بزرگداشت شهداي عمليات كربالي ۵ در گناوه برگزار شد
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 امدادرساني به ۲۲هزار  بيمار 
در فوريت هاي پزشكي كردستان

مدي�ر اورژانس پيش بيمارس�تاني و     كردستان
مديري�ت ح�وادث دانش�گاه عل�وم 
پزشكي اس�تان كردس�تان از انتقال ۲۲ هزار و ۴۲1 بيمار از سوي 
فوريت هاي پزش�كي به بيمارس�تان ها در س�ال جاري خبر داد. 
مصطفي فرامرزي مدير اورژانس پيش بيمارس��تاني و مديريت حوادث 
دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان گفت: از اول سال جاري تاكنون ۳۵ 
هزار و ۶۹۹ مأموريت توسط اورژانس و فوريت هاي پزشكي استان انجام شده 
كه از اين تعداد ۲۶ هزار و ۳۶۶ مورد شهري و ۹ هزار و ۲۲۲ مورد جاده اي 
بوده است.  وي افزود: از اين تعداد مأموريت انجام شده ۷ هزار و ۵۲۷ مورد 
تصادفي كه ۴ هزار و ۱۹۱ مورد شهري و ۳ هزار و ۳۳۶ مورد جاده اي بوده 
كه جمعاً ۱۰۲ مورد از آن منتهي به فوت شده كه ۲۹ مورد شهر و ۷۳ مورد 
از آن جاده اي بوده است.  فرامرزی ادامه داد: امسال فوريت هاي پزشكي ۲۲ 
هزار و ۴۲۱ بيمار را به بيمارستان ها انتقال داده اند كه ۷ هزار و ۷۷۶ مورد 

تصادفي و ۱۴هزار و ۶۵۵ مورد نيز بيماري حادثه اي بوده است.

 افتتاح و كلنگ زني 6 پروژه
 با حضور قائم مقام وزير علوم 

با حضور قائم مقام وزير علوم، ش�ش     خراسان جنوبي
پروژه در دانش�گاه بيرجند، با اعتبار 
75 ميلي�ارد و 600 ميلي�ون ري�ال افتت�اح ي�ا كلنگ زني ش�د. 
با حضور عبدالرضا باقري، قائم مقام وزير علوم، كارگاه هاي مهارت آموزي 
دكتر اس��داهلل زنگويي با زيربنايي ۱۸۰ مترمربع و اعتبار ۳۶۰۰ ميليون 
ريال از محل كمك هاي خير و درآمدهاي اختصاصي دانش��گاه بيرجند 
افتتاح شد.  طرح محوطه سازي پرديس مهندسي نيز به بهره برداري رسيد.  
سالن اميد اين دانشگاه نيز با زيربناي ۲۰۳۲ مترمربع افتتاح شد.  سراي 
دانشجويي عبدالعلي بيرجندي نيز  افتتاح شد.  مجتمع رفاهي، فرهنگي 
دانشگاه بيرجند )باغ اميريه( نيز افتتاح شد.  همچنين با حضور قائم مقام 

وزير علوم عمليات اجرايي آزمايشگاه مرجع نيز كلنگ زني شد.

حديثه رنجبرسجاد مرسلي

امداد هالل احمر كرمان به ۷ هزار گرفتار در سيالب و برف   
مديرعام��ل      كرمان
جمعي����ت 
هالل احمر اس�تان كرمان از امدادرس�اني، 
اسكان و رهاسازي 7 هزار نفر در استان توسط 
نيروه�اي جمعي�ت هالل احم�ر خب�ر داد. 
رضا ف��الح، مديرعامل جمعي��ت هالل احمر 
كرمان با اش��اره ب��ه اينكه بارش هاي ش��ديد 
روزهاي اخير در جنوب استان موجب جاري 
شدن س��يالب، آبگرفتگي و مس��دود شدن 

راه هاي تعدادي زيادي از روستاها در جنوب كرمان شد گفت: در اين مدت امداد رسانان هالل احمر 
به ۷ هزار گرفتار در سيالب و برف امدادرساني كردند.  وي با بيان اينكه شهرستان هاي رودبارجنوب، 
قلعه گنج و منوجان در جنوب استان كرمان بيشترين ميزان بارندگي، آبگرفتگي و سيالب را داشتند، 
افزود: ضرورت امدادرساني در اين شهرستان ها نسبت به بقيه استان بيشتر بود.  مديرعامل جمعيت 
هالل احمر استان كرمان گفت: راه ارتباطي دو روستاي قلعه گنج همچنان مسدود است و مقرر شد تا 

با خودروهاي آفرود شهرستان جيرفت به ساكنان اين روستاها امدادرساني شود. 

آغاز طرح يكپارچه سازي خدمات حمايتي به مددجويان خمين
۲۲۳ مددجوي زير      مركزي 
پوشش اين نهاد 
حمايتي كه از حمايت مؤسسات خيريه و بنگاه هاي 
اقتصادي در اين شهرس�تان بهره مند هس�تند 
شناسايي و ارائه خدمات به اين افراد در قالب طرح 
هم افزاي�ي مددجوي�ان يكپارچه س�ازي ش�د. 
ج��واد داودي رئي��س كميت��ه امدادام��ام 
خميني)ره( خمين گفت: در طرح هم افزايي، 
خدمات ده��ي ب��ه ۲۲۳ مددجوي به ش��كل 
مشترك توس��ط كميته امداد امام خميني )ره(، مؤسس��ات خيريه، بنگاه هاي اقتصادي، مساجد و 
دهياري ها انجام مي شود.  وي افزود: اين نيازمندان امسال از يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال خدمات 
حمايتي در زمينه معيشت، درمان، تحصيل و تعمير مسكن از كميته امداد امام خميني، مؤسسات 
خيريه و بنگاه هاي اقتصادي حمايتي خمين بهره مند ش��دند.  رئيس كميته امداد امام خميني)ره( 
خمين ادامه داد: ۸۲۰ ميليون ريال از اين خدمات، توسط خيران و بستگان نيازمندان و ۲۸۰ ميليون 

ريال توسط كميته امداد امام خميني )ره( تأمين شده است.

 زيرساخت هاي خراسان جنوبي 
آماده براي مقابله با بارش هاي شديد 

بهار امسال براي اغلب استان هاي كشور همراه با ورود سامانه بارشي 
سيل آسا آغاز شد. خانه هاي بسياري در اثر شدت بارندگي ها ويران 
شدند و به زيرس�اخت هاي بي شماري هم خس�ارت وارد شد. حتي 
مس�يرها، راه هاي ارتباطي روس�تايي و ش�هري و پل ها هم از اين 
بارندگي ها در امان نماندند. حاال كه دوباره در بحبوحه بارش ها قرار 
داريم، مردم مناطق خسارت ديده  نسبت به تكرار حادثه نيمه نخست 
سال ابراز نگراني مي كنند. بارش هايي كه فقط به استان خراسان جنوبي 
۳50 ميليارد تومان خسارت وارد كرد و بر اس�اس وعده متوليان با 
توجه به اقدامات انجام گرفته ديگر چنين اتفاق�ي رخ نخواهد داد. 

    
سيل فروردين ماه براي اس��تان خراس��ان جنوبي ۳۵۰ ميليارد تومان 
خسارت برجاي گذاشت كه ۲۹۵ ميليارد آن متعلق به بخش كشاورزي 
است. در اين خصوص مديركل مديريت بحران استانداري خراسان جنوبي 
مي گويد: »بيشترين خس��ارت هاي وارده به بخش كشاورزي مربوط به 
مزارع، باغ ها، دام، طيور و مس��تحدثات باغي است.« همچنين به گفته 
سيدابوالحسن ميرجليلي ۱۰۳ رشته قنات بين ۱۰ تا ۴۳ درصد خسارت 
ديد. عالوه بر اين ۱۰۴ واحد مسكوني استان نيز بين ۶۰ تا ۱۰۰ درصد 
تخريب شدند. حاال با اين اوصاف اين روزها كه در فصل بارندگي ديگر قرار 
داريم مردم خراسان جنوبي بيم اين را دارند كه اگر سيالب دوباره اتفاق 
بيفتد آيا مديريت بحران مي تواند از پس چنين حادثه اي برآيد؟ در اين 
راستا مديركل مديريت بحران استانداري خراسان جنوبي تأكيد مي كند: 
»امسال ۳۸ درصد كاهش خسارات سيالب را نسبت به سال هاي گذشته 
در كارنامه خود به ثبت رس��انديم.« به گفته ميرجليلي امسال در فصل 
بهار حدود ۱۰۰ميلي متر بارندگي در برخي نقاط استان ثبت شد كه به 
گواه اداره كل هواشناسي اس��تان و ريش سفيدان طي ۶۰ ساله گذشته 
بي سابقه و چهار برابر سنوات گذشته بود. از همين رو طي اين دو ماه اخير 
نقاط سيل خيز شناسايي و رفع مشكل شده اس��ت. وي اضافه مي كند: 
»در حال حاضر بازديد از همه مسيل ها، كانال هاي جمع آوري آب هاي 
سطحي در شهرها و روستاها، سيل بندها، ديوارهاي حفاظتي، محورهاي 
مواصالتي و دهنه پل ها توسط همه اعضاي عضو شوراي مديريت بحران 
استان انجام شده است.« مير جليلي ادامه مي دهد: »توقف و ساخت و ساز 
در حريم و بس��تر رودخانه ها چه قبل و چه بعد از سيالب مجاز نيست و 
تاكنون خسارات جاني سيالب در استان بر اثر بي احتياطي بوده است. 
هم چنين وقتي كانال ها در شهر و روستاها اليروبي شوند و سيل بند در 

روستاها ساخته شود نقاط حادثه خيز مهار مي شوند.«
   شهرداري و هالل احمر آماده روزهاي باراني

در كنار اقداماتي كه تاكنون براي جلوگيري از تكرار حادثه سيل فروردين 
ماه در استان انجام گرفته است، معاون خدمات شهري شهرداري بيرجند 
مي گويد: »در بحث بحران پيشنهاد اصالح بودجه اي داده شد تا ۲۰۰ 
ميليون تومان از منابع داخلي شهرداري براي مديريت بحران در موقع 
سيالب هزينه شود كه نتيجه آن خريداري تجهيزات بود كه در اختيار 
شهرداري هاي مناطق قرار گرفت.« محمد محمدزاده با اشاره به توان 
شهرداري براي مقابله با سيالب مي افزايد: »در بحث آمادگي و تجهيزات 
شهرداري در زمان سيالب از تجهيزات و توان نيروي انساني بيشترين 
استفاده را خواهيم برد اما در حال حاضر آمار دقيقي از امكانات و نيروي 
انس��اني امدادي در ش��هرداري نمي توانم ارائه بدهم.« در همين راستا 
سرپرس��ت جمعيت هالل احمر استان خراس��ان جنوبي نيز مي گويد: 
»حدود ۳۰۰ تيم و هزار و ۴۵۰ نيروي آموزش ديده در تيم هاي مختلف 
آوار برداري، امداد هوايي، اسكان، جاده و... در اين جمعيت براي مقابله با 
سوانح و حوادث فعال هستند به عالوه ۱۶ قلم تجهيزات امدادي شامل 
چادر، پتو، چ��راغ گرم كن، اقالم غذايي با عم��ر تاريخ مصرف طوالني، 
موكت و... نيز در اين جمعيت وجود دارد.« محمدرحيم شهرياري اضافه 
مي كند: »نوسازي تجهيزات نجات، س��وله ها و پايگاه هاي امدادي اين 
جمعيت به جز تأمين اعتبار در مباحث عمراني با توجه به گران بودن آنها 
حدود ۲۰ ميليارد تومان هزينه در بردارد.« وي ادامه مي دهد: »در حال 
حاضر در هر شهرستان يك سوله امدادي و در حدود ۱۲هزار متر مربع 
سوله در استان وجود دارد كه از اين متراژ ۳ هزار متر در بيرجند و مابقي 
در هر شهرستان پراكنده است.« با اين تفاصيل تكرار حادثه فروردين ماه 
دور از انتظار است و تدابير الزم براي مقابله با سيل انديشيده شده است.

 سيستان و بلوچستان 
همچنان چشم انتظار ياري هموطنان

وقتي باران شروع به بارش كرد و در كمتر از ۲۴ ساعت از 1۲5 ميلي متر 
فراتر رفت، سيل عظيمي سيستان و بلوچستان را فرا گرفت. به گفته 
كارشناسان سازمان هواشناسي كشور اين ميزان بارش طي 50 سال 
گذشته بي نظير بوده و به همين خاطر آب روستاهاي زيادي را در برگرفت 
و خسارات سنگيني برجاي گذاشت. از همان ساعات اوليه وقوع سيل، 
دسترسي ۸۹0 روستا قطع و سيستم آب و برق اكثر آنها دچار مشكل 
شد. اما بعد از گذش�ت ۴۸ س�اعت از وقوع س�يل حاال اكثر راه ها باز 
و مش�كل آب و برق ش�هروندان رفع شده اس�ت اما به خاطر تخريب 
منازل و از بين رفتن لوازم، زندگي سيل زدگان به سختي پيش مي رود. 

    
خوشبختانه سيل عظيم سيستان و بلوچستان فقط يك فوتي داشت، اما 
خسارات مادي هنگفتي بر جاي گذاشته اس��ت به طوري كه بنابه اعالم 
مسئوالن استاني، جبران خس��ارات عزم ملي مي خواهد.  حاال كه شرايط 
آرام تر و آب ها در حال فروكش هس��تند مش��خص مي ش��ود كه چقدر از 
زيرساخت هاي شهري و روستايي از بين رفته اند. آنچه عيان است بي خانمان 
شدن حدود ۲۵۰ هزار نفر در مركز و جنوب استان است كه خود با مشكالت 

زيادي مواجه بوده و جزو مناطق محروم و كم برخوردار به شمار مي آيند. 
   قطع آب بزرگ ترين مشكل سيل زدگان

بعد از وقوع سيل و در همان ساعات اوليه كه كسي فكر نمي كرد چنين 
حجم آبي در استاني خشك مثل سيستان و بلوچستان به راه بيفتد راه 
ارتباطي ۸۹۰ روستا مسدود شد. روستاهايي كه در حالت معمولي هم 
آنقدر درد و رنج دارند كه ندانند تصويرخوشي چه شكلي است. از ميان 

اين روستاها برق ۸۷۳ روستا و شبكه آب ۲۴۵ روستا هم قطع شد. 
هر چند مس��ئوالن اع��الم كرده اند ك��ه تاكنون ۵۰۰ راه دسترس��ي 
بازگشايي و برق ۴۷۳ روستا وصل شده است اما متأسفانه فقط شبكه 
آب ۵۳ روستا وصل شده كه اين امر زندگي را براي سيل زدگان به شدت 
سخت كرده اس��ت.  چون س��يل خانه هاي زيادي را تخريب و لوازم و 
وسايل مردم را از بين برده است به همين خاطر نيازمندي هاي ضروري 
سيل زدگان شامل سبد غذايي، بسته هاي بهداشتي، آب معدني، چادر، 

لوازم خانگي ضروري و وسايل گرم كننده اعالم شده است. 
موضوع مهم تر اينكه با وجود قطع باران اما وضعيت و توپوگرافي منطقه 
طوري است كه كارشناسان اعالم كرده اند سيالب تا مدت ها در منطقه 
بخصوص در دش��تياري و باهوكالت باقي خواهد ماند و اين ماندگاري 
تبعات بهداشتي عديده اي را براي مردم به همراه خواهد داشت. اتفاقي 
كه مي طلبد مسئوالن نيازهاي بهداشتي اين مناطق را پيش بيني و در 

رفع آنها اقدامات عاجلي داشته باشند. 
   بحران خون در سيستان و بلوچستان

يكي از علل تخريب منازل اين است كه بيشتر آنها خشتي و گلي بوده و 
با شروع بارش هاي شديد و ورود آب به منطقه، سقف خانه ها فرو ريخت. 
ناگفته نماند ميزان بارندگي به قدري بود كه در برخي از ايستگاه ها از جمله 
فنوج عدد ۲۲۶ ميلي متر ثبت و همين مسئله موجب سرريز شدن سدهاي 
منطقه شد. هم اكنون سرريز شدن سدها بيش از ۵۰۰ ميليون متر مكعب 
آب وارد دشت چابهار كرده كه همين امر هم زمين هاي زيادي را به زير 
آب برده است.  در كنار مواد غذايي، نيازهاي مادي و لوازم زندگي، سازمان 
انتقال خون سيستان و بلوچستان وضعيت ذخاير خوني استان را بحراني 
اعالم كرده اس��ت.  در همين رابطه مديركل اين س��ازمان با بيان اينكه 
وضعيت ذخاير فرآورده هاي خوني به مرحله بحراني رسيده و اين موضوع 
به شدت نگران كننده است، گفت: »ذخيره فرآورده هاي خوني در سيستان 
وبلوچس��تان با توجه به بارندگي هاي اخير به پايين ترين سطح رسيده 
است.« دكتر سهيال خس��روي با بيان اينكه تعداد اهداء كنندگان خون 
كاهش چشمگيري داشته است، ادامه داد: »در شرايط كنوني بايد ذخاير 
خوني مناسبي داشته باشيم تا بتوانيم به موقع به مناطق سيل زده جنوب 
سيستان و بلوچستان ارسال كنيم. همچنين بيماران تاالسمي كه اغلب 
در جنوب استان هستند، نيازمند خون و فرآورده هاي خوني هستند.« وي 
با تأكيد بر اينكه روزانه ۳۸۰ تا ۴۰۰ واحد خون و فرآورده هاي خوني مورد 
نياز است، افزود: »در شرايطي كه تمام كشور با سرماي شديد مواجه است، 
امكان ارسال خون از ساير نقاط كشور كاهش يافته و همت مردم استان را 
مي طلبد تا كمبود خون را جبران كند.« خسروی خاطرنشان كرد: »استان 
سيستان و بلوچستان با داشتن ۳ هزار و ۲۴۰ بيمار تاالسمي و ۷۰۰ بيمار 

دياليزي، باالترين ميزان مصرف خون در كشور را دارد.«

آغاز ساخت بزرگ ترين هتل كويري ايران در يزد 
مع�������اون      يزد
سرمايه گذاري و 
تأمين منابع اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس�تي اس�تان ي�زد از آغاز س�اخت 

بزرگ ترين هتل كويري در يزد خبر داد. 
محمد ميرشمس��ي معاون س��رمايه گذاري 
و تأمي��ن مناب��ع اداره كل مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي يزد با اشاره به 
نياز اس��تان به ايجاد اين هتل كويري، گفت: 

محل مناسبي در كوير يزد براي س��اخت اولين هتل كويري ايران در نظر گرفته شده و با ايجاد اين 
واحد جاذبه اي جديد و متفاوت به جاذبه هاي اين اس��تان براي گردش��گران اضافه مي شود.  وي با 
اعالم آمادگي ميراث فرهنگي براي همكاري هاي الزم با سرمايه گذاران در اين طرح، كوير را يكي از 
جاذبه هاي خاص در راستاي رونق صنعت گردشگري و اثرات اقتصادي آن بر جامعه مقصد عنوان كرد 
و افزود: ساالنه گردشگران زيادي به خصوص در فصل سرد سال به اين استان سفر مي كنند تا از اين 

جاذبه خاص طبيعي و گردشگري بازديد كنند و از زيبايي هاي آن بهره مند شوند. 

كاشان جايزه خالقيت روابط عمومي را برد
شهردار كاشان     كاشان
ب�ا اش�اره ب�ه 
درياف�ت جاي�زه خالقي�ت ش�انزدهمين 
كنفرانس بين المللي رواب�ط عمومي ايران 
توسط شهرداري كاشان گفت: اجراي موفق 
دو ط�رح »چلچ�راغ توس�عه« و »ديدبان 
خدمت« عل�ت درياف�ت اين جاي�زه بود. 
سعيد ابريشمي راد شهردار كاشان با اشاره به 
اينكه شهرداري كاشان برنده جايزه خالقيت 

ش��انزدهمين كنفرانس بين الملل��ي روابط عمومي ايران ش��د گفت: برگزاري دومين س��مپوزيوم 
مجسمه سازي كاشان با حضور مفاخر شهرستان كاشان و متناسب با غناي فرهنگي اين شهر برگزار 
مي شود.  وي با تأكيد بر ارتقای كيفيت بصري شهر افزود: همزمان با برگزاري اين سمپوزيوم ۱۰ المان 
از مشاهير و افتخارات شهرستان كاشان طراحي و ساخته مي شود و در خيابان ميرعماد اين شهرستان 
نصب و در معرض ديد عموم قرار مي گيرد.  شهردار كاش��ان تصريح كرد: در نظر داريم تا با تكميل 

پروژه ها به استقبال مسافران نوروزي برويم و استقبال شايسته اي از آنان داشته باشيم .

 ۱۰۰۰ پايگاه فرهنگي اجتماعي 
در مناطق حاشيه نشين فعال مي شود 

مس�ئول طرح تحول اجتماعي      مازندران
سازمان تبليغات اسالمي كشور 
گفت: هزار پايگاه فرهنگي اجتماعي براي كاهش آسيب ها در 
مي ش�ود.  فع�ال  كش�ور  حاشيه نش�ين  مناط�ق 
حجت االسالم مهدي روحي، مسئول طرح تحول اجتماعي سازمان 
تبليغات اسالمي كشور در حاش��يه گردهمايي مديران فرهنگي 
اجتماعي مناطق آسيب پذير گيالن، گلستان و مازندران در شرق 
مازندران گفت: به منظور كاهش آسيب هاي مختلف اجتماعي و 
فرهنگي ۱۰۰۰ پايگاه فرهنگي اجتماعي در مناطق حاشيه نشين ۱۸ 
استان كشور فعال مي شود.  وي افزود: پايگاه فرهنگي اجتماعي در 
مناطق آسيب پذير براي كاهش اين آسيب ها، پايگاه هاي فرهنگي و 
اجتماعي فعال شده است و تا پايان بهمن امسال پنج استان ديگر هم 
به اين طرح اضافه مي شوند.  به گفته مسئول طرح تحول اجتماعي 
سازمان تبليغات اسالمي كشور اين طرح تالش دارد تا با بهره مندي 
از روحانيون مستقر در مناطق آسيب پذير با كمك مردم براي رفع 

مشكالت اقدام و آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي را كاهش دهد. 

 ذخيره قطعي معادن آذربايجان غربي
 به ۱۱۴۳ ميليون تن رسيد  

معاون امور معادن و صنايع معدني      آذربايجان غربي
س�ازمان صنعت، مع�دن وتجارت 
آذربايجان غربي از فعاليت ۴71 معدن داراي پروانه در استان خبرداد. 
پريس��ا عابدپور معاون امور مع��ادن و صنايع معدني س��ازمان 
صنعت، معدن وتجارت آذربايجان غرب��ي گفت: در حال حاضر 
۴۷۱ معدن داراي پروانه بهره برداري با ظرفيت استخراج بيش 
۱۶ ميليون و ۴۱۸ هزارتن در اس��تان وج��ود دارد.  وي افزود: 
معادن مذكور براي ۵۱۰۱ نفر بصورت مستقيم موقعيت شغلي 
ايجاد كرده اس��ت.  معاون امور معادن وصنايع معدني سازمان 
آذربايجان غربي تصريح كرد: هم اكنون ۲۰۶ محدوده اكتشافي 
داراي پروانه و ۲۹ معدن داراي گواهينامه كشف در حال فعاليت 
است كه اميد است با به بهره برداري رسيدن اين معادن ظرفيت 
بهره برداري از معادن و ايجاد اشتغال در اين زمينه نيز افزايش 
يابد.  عابدپور اف��زود: ذخيره قطعي معادن م��ورد بهره برداري 
استان بيش از۱۱۴۳ميليون تن با حجم سرمايه گذاري بيش از 

۵۳ ميليارد ريال در حال استخراج است. 

 ۱۰۲ خانوار روستايي در همدان 
صاحب مسكن شدند

10۲ خان�وار روس�تايي تح�ت     همدان
حماي�ت كميت�ه امداد اس�تان 
همدان در ۹ ماهه سال ۹۸ صاحب سرپناه مناسب شده اند. 
قاس��م يارمحمدي قائم مقام كميته امداد استان همدان با بيان 
اينكه ساخت مسكن ۱۰۲ خانوار روستايي تحت حمايت كميته 
امداد در ۹ ماهه سال ۹۸ به پايان رس��يده و نيازمندان صاحب 
مسكن مناس��ب ش��ده اند، گفت: ۳۴ واحد در مناطق محروم و 
۶۸واحد در منطقه غير محروم احداث  شده است.  وي با اشاره به 
اينكه احداث ۱۰۲ واحد مسكوني ۵ ميليارد و ۸۶۲ ميليون تومان 
هزينه در برداشته است، افزود: اين مبالغ از طريق اعتبارات دولتي، 
زكات، كمك هاي مبتني بر نياز، تسهيالت صندوق امداد واليت، 
صدقات، تسهيالت ساير بانك ها و آورده مددجويان پرداخت  شده 
است.  قائم مقام كميته امداد استان همدان همچنين از احداث و 
ساخت دو واحد مسكوني ديگر براي مددجويان شهري با كمك 
بالعوض خبر داد كه با پرداخت ۴۰ ميليون تومان به اتمام رسيده 

و كليد آن نيز تحويل مددجويان شده است. 

اليروبي ۲۵۰ هكتار از آب بندان هاي 
صومعه سرا آغاز شد

 صدور 316 هزار سند مالكيت تك برگي 
در اردبيل

مدي�ر جه�اد     گيالن
ي  ز ر و كش�ا
شهرستان صومعه س�را از آغاز اليروبي ۲50 
هكتار از آب بندان هاي اين شهرستان خبر داد. 
احمد پادياب مدير جهادكشاورزي صومعه سرا 
از آغاز اليروبي ۲۵۰ هكتار از آب بندان هاي اين 
شهرستان خبر داد و گفت: با اين وجود صومعه سرا 
در مجموع داراي ۷۵۰ هكتار آب بندان در قالب 
۲۲۰ پهنه است كه بايد اليروبی شود.  وي با بيان 
اينكه هم اكنون اليروبي، بازسازي و ديواره سازي 
آب بندان روستاي ش��ارم در بخش مركزي در 
حال اجراس��ت، افزود: اعتبار اج��راي اين طرح 
از منابع ملي و منابع اس��تاني تأمين ش��ده كه 
عمليات اجراي روس��تاهاي ديگر شهرس��تان 
نيز طي روزهاي آتي آغاز مي شود.  مدير جهاد 
كشاورزي صومعه س��را از اجراي طرح تجهيز و 
يكپارچه سازي ۲۵۰ هكتار از اراضي شاليكاري 
اين شهرستان خبرداد و گفت: براي تجهيز اين 
مقدار از س��طح اراضي ش��اليكاري ۱۵ ميليارد 

ريال از محل منابع مل��ي تخصيص يافته كه در 
روستاهاي ميانده، آقامحله بهمبر و گوراب زرميخ 
اجرا مي شود.  پادياب با بيان اينكه اجراي طرح 
تجهيز و يكپارچه سازي اراضي شاليكاري امكان 
ورود ماشين آالت كشاورزي را به داخل مزرعه 
فراهم مي كند، افزود: تاكنون ۱۴ هزار هكتار از 
اراضي شاليكاري شهرستان صومعه سرا تجهيز 
و يكپارچه سازي شده است. وي با اشاره به توليد 
۳۰ تن عس��ل زنبورداران صومعه س��رايي طي 
امسال، تصريح كرد: اين مقدار توليد ۱۰ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته 
كه به ارزش اقتصادي ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
تومان است.  مدير جهادكشاورزي صومعه سرا 
از اجراي شخم زمستانه در ۳۵ درصد از اراضي 
ش��اليكاري شهرس��تان خبر داد و متذكر شد: 
شخم زمستانه يكي از مهم ترين راه هاي مقابله با 
بيماري ها و آفات مزارع است كه عالوه بر آن در 
حفظ رطوبت خاك و جلوگيري از رشد علف هاي 

هرز نقش مهمي ايفا مي كند.

مدي�ركل ثبت      اردبيل
اس�ناد اس�تان 
اردبيل از صدور ۳16 هزار و 6۳ فقره س�ند 
مالكي�ت ت�ك برگ�ي در اردبيل خب�ر داد. 
رضا محمدي مديركل ثبت اسناد استان اردبيل 
در بازدي��د از برنام��ه طرح جامع كاداس��تر در 
اردبيل با اشاره به الزام به تهيه سند تك برگي تا 
پايان سال جاري گفت: شهروندان تا پايان امسال 
فرصت دارند نسبت به تك برگي كردن اموال و 
اس��ناد خود اقدام كنند.  وي با اش��اره به اينكه 
تاكنون بي��ش از ۳۱۶ هزار س��ند مالكيت تك 
برگي در استان اردبيل صادر شده است، افزود: 
در حوزه كاداستر از سال ۹۱ در استان اردبيل 
فعاليت هاي گسترده اي شروع شده و اقدامات 

اساسي در اين حوزه مطلوب به نظر مي رسد. 
مديركل ثبت اسناد استان اردبيل ادامه داد: در 
حوزه منابع طبيعي بي��ش از ۹۰۰ هزار هكتار 
مع��ادل ۹۰ درصد ام��الك مناب��ع طبيعي در 
سيستم كاداستر جانمايي شده است.  محمدي 

گفت: در حوزه بس��تر و حري��م رودخانه بيش 
از ۲۲ هزار هكت��ار نزديك ب��ه ۵۰ درصد و در 
حوزه راه ها بيش از ۱۷هزار هكتار در سيس��تم 
كاداس��تر جانمايي شده اس��ت.  مديركل ثبت 
اسناد استان اردبيل ادامه داد: همچنين تمامي 
مناطق چهارگانه حفاظت ش��ده محيط زيست 
و نزديك ب��ه ۳۲ هزار هكتار اراض��ي زراعي در 
سيستم كاداستر جانمايي شده است.  محمدي 
گفت: برابر ماده ۱۱ قانون جامع حق نگار مهلت 
تعويض سند مالكيت مجلد پنج سال مي باشد 
كه مدت مذكور امسال به اتمام مي رسد، بنابر 
اين از تمامي هم استاني ها درخواست مي شود 
با مراجعه به ادارات واحدهاي ثبتي نس��بت به 
تعويض سند مالكيت مجلد خود در اين دو ماه 
باقيمان��ده اقدام نمايند.  مديركل ثبت اس��ناد 
استان اردبيل افزود: پس از زمان تعيين شده به 
هيچ يك از اسناد مالكيت مجلد تعويض نشده، 
خدماتي از قبيل نقل و انتق��ال، رهني و اجاره، 
پروانه ساخت يا پايان كار و... ارائه نخواهد شد. 


