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88498441سرويس  شهرستان

 ۱۶۰ روستای گردشگري مازندران 
شناسايي شد

مديركل ميراث فرهنگ�ي مازندران     مازندران
گفت: تاكنون 1۶۰ روس�تاي مسير و 
اس�ت.  اس�تان شناس�ايي ش�ده  در  گردش�گري  مقص�د 
سيف اهلل فرزانه مديركل ميراث فرهنگي مازندران با اشاره به اينكه تاكنون 
۱۶۰ روستاي مسير و مقصد گردشگري در استان شناسايي شده است، 
از صدور ۷۶۰ پروانه بهره برداري با حجم كل سرمايه گذاري 2 هزار و ۷۶۰ 
ميليارد ريال در ۹ ماه نخست سال جاري، در استان خبر داد و گفت: با صدور 
۷۶۰ پروانه بهره برداري هتل، هتل آپارتمان، متل، واحد پذيرايي، مجتمع 
گردشگري، مركز سرگرمي تفريحي، خانه مسافر، بومگردي و دفاتر خدمات 
سياحتي و جهان گردي، در ۹ ماه نخست سال ۹۸، براي هزار و 2٣۰ نفر 
شغل ايجاد شده است.  وي با اشاره به پيگيري مكان يابي براي احداث ۱٣۴ 
اسكله تفريحي و توريستي در طول نوار ساحلي با موافقت سازمان بنادر 
كشور، افزود: در ۹ ماه نخست سال جاري، شناورهاي تفريحي در قالب ۵۶ 

ايستگاه تفريحات دريايي ساماندهي شده است.   

 سرمايه گذاری بخش خصوصی 
در پروژه های گردشگری شهرداری بوشهر

شهردار بندر بوشهر از زمينه مشاركت     بوشهر
بخش هاي خصوصي و خيران در توسعه 
زيرساخت هاي توريستي و گردش�گري در بندر بوشهر خبر داد. 
سيدنورالدين اميري شهردار بندر بوش��هر با بيان اينكه از عالقه مندي 
ش��هرداري بندر بوش��هر براي تعامل ب��ا بخش خصوصي ب��راي رونق 
گردشگري استقبال مي كنيم، گفت: برنامه هاي گردشگري شهرداري 
بوش��هر بايد با هدف ايجاد شهر زيبا، زيرس��اخت مناسب براي جذب 
توريست و گردشگر و كسب درآمد دنبال شود.  وي افزود: بافت تاريخي 
بوش��هر از جهات مختلف داراي ظرفيت هاي مهمي اس��ت كه توسعه 
زيرس��اخت ها در ايجاد رونق اين بافت مورد توجه قرار دارد.  ش��هردار 
بوشهر با بيان اينكه بافت فرهنگي تاريخي بندر بوشهر داراي جاذبه هاي 
منحصربه فرد گردشگري است افزود: در طول سال گردشگران داخلي 
و خارجي بس��ياري از اين بافت بازديد مي كنند كه در راستاي توسعه 
زيرساخت هاي آن، با اتمام پروژه س��اماندهي فاضالب بافت تاريخي، 
شهرداري بندر بوشهر برنامه سنگ فرش در محالت واقع در بافت تاريخي 
را به سرعت آغاز مي كند.  اميري اظهار داشت: طرح هاي عمران شهري 
در نقاط مختلف بوشهر مورد توجه قرار دارد كه روند اجراي برخي از اين 
طرح ها تسريع يافته است و بر اساس برنامه زمان بندي تكميل مي شود. 

 پيش بيني آبگيری ۱۰۰ درصدي 
تاالب جازموريان

با توجه به اينكه بارش ها در كرمان در     كرمان
فصل خوبي رخ داده و درصد تبخير آن 
بس�يار اندك اس�ت، ل�ذا پيش بيني مي كني�م كه امس�ال تاالب 

جازموريان 1۰۰ درصد آبگيري شود. 
مرجان شاكري مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان كرمان با 
اشاره به بارندگي هاي اخير در نيمه جنوب استان كرمان گفت: امسال 
بارندگي خوبي در منطقه جازموريان داشتيم اما با توجه به ابرناك بودن 
هوا امكان رصد دقيق اين تاالب فعاًل وجود ندارد ولي براس��اس بازديد 
ميداني حال جازموريان خوب اس��ت.  وي با تأكيد برآنكه امسال اميد 
خوبي به تاالب جازموريان داريم، افزود: با توجه به اينكه بارش ها در اين 
منطقه در فصل خوبي رخ داده و درصد تبخير آن بسيار اندك است، لذا 
پيش بيني مي كنيم كه امس��ال تاالب جازموريان ۱۰۰درصد آبگيري 
شود.  مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان كرمان در خصوص 
رصد هوايي اين تاالب بيان كرد: شايد براي سال آينده كه كوات كوپتر 
تهيه كرديم بتوانيم اين كار را انجام دهيم اما براي امسال چنين امكاني 
نداريم مگر اينكه دستگاه هاي متولي ديگر اين امكان را در اختيار ما قرار 
دهند.  به گفته شاكري، اگر امسال اين تاالب ۱۰۰ درصد آبگيري شود، 

سال آينده اين منطقه منبع ريزگردها در منطقه و كشور نخواهد بود. 

 
 ايجاد 3۶۰۰ شغل 

در بخش كشاورزي قزوين
از ابتداي س�ال تاكنون 3 هزار و ۶۶۰      قزوين
شغل در بخش هاي مختلف كشاورزي 
استان قزوين ايجاد شده كه بيشتر آن فعاليت هاي دامپروري است. 
حميدرضا تبسمي معاون برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان 
قزوين گفت: با بيان اينكه شغل هاي ياد شده در بخش دامپروري و طيور، 
كشت گلخانه اي، صنايع تبديلي، باغباني، پرورش زنبور عسل و… ايجاد 
شده اند، اظهار داشت: تعهد اشتغال اين دستگاه براي سال جاري ايجاد ٣ 
هزار و ۸۴۸ شغل بوده كه با تحقق ٣ هزار و ۶۶۰ شغل معادل ۹۵ درصد 
اين تعهد تاكنون محقق شده است.  وي افزود: تا پايان سال جاري تعهد 
اشتغال سازمان جهاد كشاورزي به طور كامل محقق خواهد شد.  معاون 
برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي قزوين يادآور شد: بيشترين ميزان 
اشتغال ايجاد شده با ۹۸2 نفر به شهرستان تاكستان اختصاص داشته 
است.  وي با بيان اينكه تعهد اشتغال اين شهرستان ۹۶2 نفر بوده است، 
ادامه داد: تعهد اشتغال در شهرستان بوئين زهرا نيز ۹۶2 نفر بود كه از 
اين ميان تاكنون اشتغالزايي براي ۹۴2 نفر محقق شده است.  تبسمي 
همچنين گفت: آمار اشتغال ايجاد شده در شهرس��تان قزوين نيز كه 
تعهد آن ۹۶2 نفر بوده نيز ۸٣۵ نفر بوده و آمار اشتغال ايجاد شده براي 

شهرستان آبيك كه تعهد آن ۴۶۰ نفر بوده نيز ٣۹۹ نفر بوده است. 

 اكوتوريسم ايران، سرمايه اي بي انتها 
براي جذب گردشگر

قرن هاست كه اكوتوريسم به عنوان يكي از شاخه هاي گردشگري مورد 
توجه بوده و شايد مردم چون نمي دانس��تند واقعاً كاري كه مي كنند 
بخش��ي از صنعت گردش��گري به ش��مار مي آيد خيلي ب��ه آن توجه 
نداشتند. همين به كنار رودخانه ها رفتن و س��اعتي در جوار آب روان 
نشستن يا گذري به دل كوير و از كوه باال رفتن ها هر كدام به عنوان يكي 
از مهم ترين بخش هاي طبيعت گردي به شمار مي آيد. طي چند سال 
اخير بوده كه وقتي طبيعت گردي و گردشگري با محوريت منابع آب 
مورد توجه قرار گرفت، حداقل ما ايراني ها متوجه شديم، از اين بخش از 

گردشگري هم براي سرمايه گذاري و جذب توريست غافل بوده ايم. 
از آنجا كه مجموع س��اختار طبيعي- انس��اني و مجموعه روس��تاها و 
شهرهاي موجود در مناطق داراي رودخانه يا كوه يا حتي كوير، داراي 
تنوع منحصر به فرد و ويژه اي هستند، عموماً طرز زندگي ساكنان اين 
مناطق و رفتارهاي اجتماعي آنان هم داراي جلوه هاي خاصي اس��ت 
كه به نوبه خود قاب��ل پرداختن و ديدن بوده و به همان اندازه اش��كال 
مختلف توريسم خصوصاً اكوتوريس��م و تفرج در آن از قابليت توسعه 

بااليي برخوردار است. 
نگاهي ب��ه دره هاي كوهس��تاني در اس��تان هاي مختلف و اس��تفاده 
شهروندان از منابع طبيعي و به ويژه آب ها نشان مي دهد طي دهه هاي 
اخير افزايش مداوم مصرف و به دنبال آن فشار بر منابع طبيعي زمينه 
بروز چالش  هاي ج��دي را در اين مناطق به وجود آورده اس��ت. با اين 
اوصاف كارشناس��ان و بخصوص مسئوالن حوزه گردش��گري بايد با 
برنامه ري��زي و ارائه طرح هاي عملي، عالوه ب��ر حفاظت از اين مناطق 

راه هاي كسب درآمد را هم فعال كنند. 
امروزه در تمام دنيا وقتي در مورد طبيعت گردي صحبت به ميان مي آيد، 
هرگز نگاه ها فقط به سمت كوه ها و جنگل و دريا و ساحل نمي چرخد 
بلكه طبيعت گردي به عنوان يكي از شيوه هاي استفاده از جاذبه هاي 
طبيعي و از آن مهم تر راه حلي براي پايداري داشته ها به شمار مي آيد كه 

بايد از تمام نقاط يك كشور با هر اقليمي به درآمدزايي منتهي شود. 
صنعتي كه با گسترش قلمروهاي خود مي تواند با وجود ظرفيت هاي 
متنوع و جذاب س��رزمين ايران از جايگاهي خاص برخوردار ش��ود. بر 
اساس پيش بيني ها تعداد طبيعت گردان كه هم اكنون چيزي حدود 
۷ درصد كل توريست ها را به خود اختصاص مي دهد تا يك دهه آينده 
به بيش از 2۰ درصد مي رسد. موضوعي كه از هم اكنون ضرورت توجه 
به اين صنعت را در ميان سرمايه گذاران، دولتمردان و حتي شهروندان 

عادي باال مي برد. 
در ايران مجموع��ه گس��ترده اي از مناب��ع پراكنده، ثبت نش��ده و در 
بس��ياري از موارد رو به ويرانی و از بين رفتن، داش��ته هاي اكوتوريسم 
استان هاي مختلف را تشكيل مي دهند كه اين داشته ها طيف متنوعي از 
چشم اندازهاي جغرافيايي، آثار و ذخاير طبيعي را شامل مي شود. بررسي 
جغرافيايي طبيعي ايران و نيز امكان س��نجي هر ك��دام از جاذبه هاي 
اكوتوريسمي بيانگر آن است كه اين صنعت در تمام استان ها، يك منبع 
اقتصادي كم نظير، خاص و بسيار متعدد و البته رها شده به حال خود 
اس��ت. مناطق كويري به دليل وجود منابع كافي اع��م از ظرفيت هاي 
طبيعي و انسان عالوه بر تقويت اكوتوريسم باعث تعادل در رشد اقتصادي 
روس��تاهاي پيرامون آن ش��ده و با ايجاد قطب هاي توسعه گردشگري 
به تكميل س��اير قطب هاي اقتصادي موجود مي پردازد. اين منطقه با 
داشتن روستاهاي متعدد و پراكنده به صورت نگين هاي سرسبز در پهنه 
كوهستان ها و دشت ها و همچنين همجواري با چشم اندازهاي ديگر از 
جمله تپه هاي ماسه اي، رخساره هاي زيبا، متنوع و بهت انگيز كويري، 
مناطق كوهستاني و دره هاي عميق از يك س��و و شيوه هاي سنتي در 
بهره برداري و حفاظت از منابع طبيعي از سوي ديگر با توجه و عنايت به 
منابع معيشتي روستاهاي آن، تلفيقي از فعاليت هاي كشاورزي است. 
حال بايد گفت تمام اس��تان هاي ايران با هر آب و ه��وا و اقليمي داراي 

سرمايه اي بي انتهاست كه بايد ديده شود و از آن بهره برد.

رفعت بيات – استاد دانشگاه

   اردبيل: شهردار اردبيل گفت: با توجه به بارش سنگين برف نيروهاي 
خدمات شهري با آماده باش كامل و بهره مندي از ۱۵۰ دستگاه خودروي 
سنگين و نيمه سنگين به عمليات برف روبي و نمك پاشي اقدام مي كنند.  
حميد لطف اللهيان در حاشيه عمليات برف روبي مناطق شهري اردبيل افزود: 
در پي هشدار اداره كل هواشناسي اردبيل مبني بر نفوذ سامانه سرد و بارش 
برف نيروهاي خدمات شهري در آماده باش كامل قرار گرفتند.  وي ادامه داد: 
در حال حاضر عمليات برف روبي و نمك پاشي معابر و خيابان هاي اصلي به 
جهت جلوگيري از لغزندگي و تسهيل در رانندگي و تأمين ايمني شهروندان 

توسط نيروهاي خدمات شهري در حال انجام است. 
  بوشهر: فرماندار دشتي گفت: در سال جاري صادرات ۴ هزار و۵۰۰ تن 
محصوالت معدني به كشور كويت به ارزش ٣۷ هزار دالر از اسكله الور ساحلي 
انجام شده است.  عبداهلل نادري افزود: گمرك الور ساحلي ظرفيت خوبي براي 
صادرات و واردات كاال در شهرستان دارد كه مي طلبد توجه خوبي به آن شود.  
به گفته وي روند واگذاري اسكله الور ساحلي از شيالت به بنادر بايد تسريع 

شود و در همين راستا نيز تاكنون كارهاي خوبي صورت گرفته است. 
  خوزس�تان: رئيس اداره قرآن و عترت آموزش و پرورش خوزستان از 
برگزاري هفدهمين جش��نواره نخبگان قرآن دانش آموزي خوزستان به 
ميزباني خرمشهر در فرودين ماه سال آينده خبر داد.  علي بالسم گفت: مقرر 
شده هفدهمين جشنواره قرآن و عترت از 2۷ تا 2۹ فروردين سال آينده در 
خرمشهر برگزار شود و در اين جشنواره يك هزار دانش آموز نخبه قرآني از 
استان خوزستان شركت مي كنند.  وي افزود: اين دانش آموز از پايه هفتم تا 
دوازدهم در ۱2 رشته قرآن و تفسير، نهج البالغه، صحيفه سجاديه، احكام، 
انشاي نماز، مداحي و انشاي امام زمان )عج( و مهدويت به رقابت مي پردازند 

كه از اين تعداد ۸۰ نفر براي مسابقات كشوري انتخاب مي شوند. 
  س�منان: رئيس اداره منابع طبيعي گرمس��ار بابيان اينكه پروژه هاي 
آبخيزداري حوزه چنداب ۶۰ درصد پيش��رفت فيزيكي دارد، گفت: طبق 
برآوردها اين طرح ها تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد.  اسماعيل عرب 
معصومي در حاشيه بازديد از پروژه هاي صندوق توسعه ملي گرمسار با بيان 
اينكه پروژه هاي صندوق توسعه ملي سال ۹۸ براي شهرستان در قالب ۱۱ 
بند سنگ و مالت و يك بند خاكي در حال انجام است، ابراز داشت: در حوزه 
چنداب اقدامات بيولوژيك، احداث س��نگ و م��الت، بند خاكي، كمربند 
حفاظتي، توانمندسازي جوامع محلي و طرح كاداستر گنجانده  شده است. 
   قزوين: مسئول رش��د و كادرسازي بسيج دانش��جويي استان قزوين 
گفت: كارگاه تخصص��ي دانش افزايي »والي��ت فقيه« ويژه دانش��جويان 
خواهر در قزوين برگزار مي شود.  فرزاد افش��اري افزود: اين كارگاه كه ويژه 
دانشجويان خواهر سراسر استان قزوين مي باشد، با حضور استاد مطرح حوزه 
و صاحب نظر اين عرصه، در دانشگاه فرهنگيان قزوين برگزار خواهد شد.  به 
گفته وي، حجت االسالم والمسلمين سيد احمد هاشمي از اساتيد مؤسسه 
امام خميني )ره(، با موضوع »پيشينه تاريخي واليت فقيه« و »واليت فقيه و 
دموكراسي« و »واليت فقيه و قانون اساسي و پاسخ به شبهات« و »كارآمدي 
نظام مبتني بر واليت فقيه« و »شرايط و گستره اختيارات واليت فقيه« از تاريخ 
۱2 الي ۱۴ بهمن ماه ۹۸ در اين كارگاه دانش افزايي به ارائه بحث مي پردازند.

   همدان: مديرعامل شركت آب منطقه اي استان همدان گفت: ۴۶ درصد 
حجم ذخيره آب سد اكباتان همدان پر است.  منصور ستوده حجم ذخيره آب 
سد اكباتان همدان را ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار متر مكعب عنوان كرد و افزود: 
از ابتداي س��ال آبي جاري تاكنون ۱۵۱ ميلي متر بارندگي در همدان ثبت 
شده است.  وي ميزان بارش در مدت مشابه سال گذشته را 2٣۰ و ميانگين 
بلندمدت ۴۰ ساله را ۱٣۰ ميلي متر ذكر كرد و ادامه داد: بارندگي سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٣۶ درصد كاهش و نسبت به بلندمدت ۱2 
درصد افزايش دارد.  به گفته ستوده بيشترين مقدار بارندگي مربوط به نهاوند 
با ۱۸۸ ميلي متر بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد 

كاهش و در مقايسه با بلندمدت هفت درصد كاهش داشته  است.

در سال جاري     كهگيلويه بوير احمد
هش�ت پروژه 
آبخيزداري با اعتباري بالغ بر ۸ ميليارد تومان 

در حال اجراست. 
سيدمسعود حسيني فرماندار شهرستان باشت 
با اش��اره به اجراي هش��ت پروژه آبخيزداري با 
اعتب��اري بالغ ب��ر ۸ ميليارد توم��ان گفت: اين 
پروژه ها بي��ش از ۶۰ درصد پيش��رفت فيزيكي 
دارند و در آينده نزديك عملي��ات اجرايي چند 

پروژه ديگر آغاز مي شود. 
وي افزود: چون بارش ها در س��طح شهرس��تان 
به صورت س��يل آساست و خس��اراتي را به زير 
س��اخت ها و اراضي كش��اورزي شهرستان وارد 
مي كند اي��ن پروژه ها در ح��وزه منابع طبيعي و 
آبخيزداري تعريف ش��ده ت��ا از تخريب اراضي 
كش��اورزي و زيرس��اخت ها جلوگيري ش��ود و 

همچنين با ذخيره سازي آب بتوانيم در مواقع كم 
آبي از آب هاي ذخيره شده استفاده كنيم. 

فرماندار شهرس��تان باش��ت خاطرنش��ان كرد: 

از مهم ترين اي��ن تعداد پروژه س��د »ده بزرگ« 
اس��ت ك��ه ب��ا بهره ب��رداري از آن مي توانيم از 
فرسايش خاك و تخريب اراضي كشاورزي و زير 

ساخت ها جلوگيري كرد. اين سد مي تواند هنگام 
باران هاي شديد و سيل آسا از تخريب پل شوش 
كه در مسير محور باشت به باباميدان قرار دارد، 

جلوگيري كند. 
حسيني افزود: اين سد ساالنه ۱/۵ ميليون متر 
مكعب مهار س��يالب دارد، با اعتباري بالغ بر 2 
ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان عمليات اجرايي آن 
از ابتداي سال ۹۸ آغاز شده كه هم اكنون بيش 
از ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و قرار است تا 

پايان امسال به بهره برداري برسد. 
گفتني است كه س��د »آب ده گاه« باشت داراي 
حجم سازه ۴ هزار متري، عمليات خاك برداري 
و خاكريزي ۱۰۰ هزار متر مكعب بوده كه جهت 
مهار آب هاي فصلي و سيالب تغذيه مصنوعي و 
افزايش نفوذ آب به سفره هاي زيرزميني با ارتفاع 

۱۵ متر از ابتداي سال ۹۸ آغاز شده است. 

۸ پروژه آبخيزداري در باشت كهگيلويه و بويراحمد اجرايي شد

افتتاح 3 مركز درماني ايالم تا پايان سال
رئيس دانشگاه     ايالم
علوم پزشكي 
ايالم از افتتاح سه طرح پزشكي درمانی تا 

پايان سال در ايالم خبر داد. 
محمد كريميان رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ايالم گفت: پروژه مركز تخصصي س��وختگي 
بيمارستان امام خميني )ره( با پيشرفت فيزيكي 
۹۸ درصد؛ در آستانه بهره برداري و قرار گرفتن 
در مس��ير خدمات دهي مي باش��د.  وي افزود: 

همچنين مركز ناباروري بيمارستان آيت اهلل طالقاني ايالم نيز مراحل احداث ساختمان آن به پايان 
رسيده و در رايزني هايي كه با مسئوالن وزارت بهداشت داشته ايم، تجهيزات آن در اختيار دانشگاه قرار 
خواهد گرفت و اميدواريم تا پايان سال به بهره برداري برسد.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايالم تصريح 
كرد: ساختمان بخش آنژيوگرافي بيمارستان شهيد مصطفي خميني ايالم نيز به طور صددرصد به پايان 
رسيده و طبق رايزني هاي به عمل آمده با وزارت بهداشت، مجوز دستگاه آنژيوگرافي اخذ شده و پس از 

تأييد هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت، تا يك ماه آينده به استان اختصاص خواهد يافت.

پذيرش روزانه 3۰ كارتن خواب در مركز سرپناه بيرجند
با شروع فصل     خراسان جنوبي
س�رما به طور 
ميانگين هر شبانه روز 3۰ معتاد كارتن خواب 
در مركز س�رپناه ش�بانه پذيرش و به آنان 

خدمات داده مي شود. 
علي عرب نژاد، مديركل بهزيستي خراسان جنوبي 
حاش��يه بازديد س��رزده از مركز س��رپناه شبانه 
معتادان بي خانمان، گفت: در شهر بيرجند يك 
مركز سرپناه شبانه تنها براي مردان دائر است، كه 

به طور متوسط شبانه روز٣۰ معتاد كارتن خواب را پذيرش مي كند.  وي افزود: اين مركز در فصول ديگر نيز 
فعال است، اما استقبال معتادان كارتن خواب با توجه به سردي هوا در اين روزها بيشتر است.  به گفته مديركل 
بهزيستي تعداد زنان بي سرپناه نيز اندك است كه در صورت نياز در مركز كنترل و كاهش آسيب بهزيستي 
استان ساماندهي و نگهداري خواهند شد.  عرب نژاد با اشاره به اينكه براي پذيرش اين افراد در اين مراكز نيازي 
به معرفي نامه و مدارك نيست، تصريح كرد: اين افراد بعد از ورود به مركز حق استعمال مواد مخدر را ندارند و 

به آنان خدماتي براي كاهش آسيب همچون بسته هاي بهداشتي. شام، استحمام و صبحانه ارائه مي شود.

اجراي ۶۰ طرح وزارت نيرو براي رونق در سيستان و بلوچستان 
وزارت نيرو      سيستان وبلوچستان
هم  اينك ۶۰ 
طرح با سرمايه گذاري ۸ ميليارد تومان در 
سيستان و بلوچستان در دست اجرا دارد. 
رضا اردكانيان وزير نيرو در نشست شوراي مديريت 
بحران سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه۶۰ 
طرح وزارت نيرو در سيس��تان و بلوچس��تان در 
حال اجراست گفت: موضوع برق و انرژي از توجه 
بيش��تري برخوردار اس��ت و دولت هزار و ۱۴۷ 

ميليارد تومان در بخش هاي توزيع برق، نيروگاه و ديگر بخش ها در دست افتتاح دارد.  وي افزود: ۵۵ طرح شبكه 
توزيع در سيستان و بلوچستان قبل از پايان سال افتتاح مي شود و اين استان از سال آتي در صادرات انرژي نقش 
مهمي را در منطقه ايفا خواهد كرد.  وزير نيرو تصريح كرد: در سال هاي اخير در بخش انرژي سرمايه گذاري شده 
و منابع آب سيستان و بلوچستان جدا از خسارت فراهم شد و هم  اينك يك ميليارد و ٣۰۰ ميليون متر مكعب 
آب در اين استان ذخيره شده و بايد در مديريت منابع آب بيشتر تالش كنيم.  اردكانيان تصريح كرد: طرح هاي 

متعدد سد سازي در دست مطالعه داريم و سدي نيز بر روي رودخانه زرآباد در دست مطالعه است.

مقاوم سازي 5۰ درصد  واحدهاي مسكوني روستايي در زنجان  
   زنجان 5۰ درص�د از 
ي  ه�ا حد ا و
مسكوني روس�تايي در س�طح شهرستان 
اس�ت.  ش�ده  مقاوم س�ازي  زنج�ان 
رضا عسگري فرماندار زنجان گفت: ۵۰ درصد از 
واحدهاي مسكوني روستايي شهرستان زنجان 
مقاوم سازي شده است.  وي با بيان اينكه در بحث 
پرداخت تسهيالت به مقاوم س��ازي واحدهاي 
مسكوني روستايي تسهيلگري صورت گرفت، 
افزود: افزايش سقف تسهيالت به ۴۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرده و بانك ها سخت گيري مي كردند 
ولي با دستور استاندار زنجان، ضمانت زنجيره اي در بانك ها براي روستاييان تعيين شد.  فرماندار زنجان 
گفت: براساس آمار ۵۰ درصد از واحدهاي مسكوني روستايي در شهرستان زنجان مقاوم سازي نشده و 
نياز به مقاوم سازي دارد.  عسگري افزود: روستاييان در شهرستان زنجان نسبت به مقاوم سازي واحدهاي 
مسكوني روستايي استقبال خوبي ندارند كه در اين ميان از ظرفيت دهياران و بخشداران استفاده شده تا 

روستاييان را نسبت به مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي تشويق كنند. 

 5۶ ميليون دالر ماهي و ميگو 
از خوزستان صادر شد

از ابت�داي امس�ال تاكنون 5۶      خوزستان
ميليون و 5۰۰ هزار دالر ماهي و 
ميگو از خوزس�تان به خارج از كش�ور صادر ش�ده اس�ت. 
غالمرضا افتخاري سرپرست شيالت خوزستان گفت: از ابتداي 
سال تاكنون ۱۶ هزار تُن انواع ماهي و ميگو شامل ٣ هزار و ٣۱٣ 
تُن ماهيان دريايي، ۱2 هزار و ۱۹۴ تُن ماهيان پرورشي و ۵۰۰ 
تُن ميگو به خارج از كشور صادر شده است.  وي افزود: اين ميزان 
ماهي و ميگو به كش��ور هاي كويت، عراق، تايلند و تركيه صادر 
شده كه در مقايسه با مدت مشابه ۱۵ درصد رشد نشان مي دهد.  
سرپرست شيالت خوزستان با بيان اينكه س��االنه ۴۵ هزار تُن 
ماهي و ميگو در صيدگاه هاي ش��مال غ��رب خليج فارس صيد 
مي شود، افزود: امسال مجموع توليد ماهيان گرمابي در خوزستان 
به ۸۰ هزار تن خواهد رس��يد.   به گفته افتخاري، حدود ٣ هزار 
فروند شناور و قايق صيادي در ناوگان صيد و صيادي خوزستان 
فعال هستند و معيشت حدود ۵۰ هزار خانوار خوزستاني از طريق 

صيد و صيادي تأمين مي شود.

 اجراي كاداستر در ۲۸ ميليون هكتار 
از اراضي كشور 

معاون امور امالك و كاداستر سازمان      گلستان
ثبت اسناد و امالك كشور از اجراي 
طرح كاداس�تر در ۲۸ ميليون هكت�ار از اراضي كش�ور خبرداد. 
سيدصادق سعادتيان معاون امور امالك و كاداستر سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور كه به گلستان س��فر كرده است، گفت: در 
كش��ور از مجموع ۱٣۰ ميليون هكتار اراض��ي، تنها 2۸ ميليون 
هكتار در كاداستر ثبت شده كه رقم پاييني اس��ت.  وي با اشاره 
به سهم گلس��تان در اين زمينه افزود: تنها 2۰2 هكتار از اراضي 
گلستان در اين سامانه ثبت ش��ده كه رقم بسيار ناچيزي است و 
بايد توسعه يابد.  معاون امور امالك و كاداستر سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور ادامه داد: از سال ۹٣ قانون حدنگار يا كاداستر به 
سازمان و دستگاه هاي اجرايي ابالغ شده و همه بايد در اين طرح 
ملي همكاري كنند.  سعادتيان با بيان اينكه ٣۵ درصد پرونده هاي 
ورودي به مراجع قضايي ملكي اس��ت، گفت: امنيت اجتماعي، 
امنيت س��رمايه گذاري، ثبت عالئم تجاري، تجاري سازي عالئم، 
اجراييات اسناد رسمي و غيره از جمله وظايف سازمان ثبت است. 

 معاينات سالمت رواني در سنندج
 اجرا مي شود

رئي�س دانش�گاه علوم پزش�كي     كردستان
كردستان گفت: اجراي طرح سالمت 
رواني و مراقبت هاي اجتماعي با عنوان س�راج نيازمند همكاري 
دستگاه هاي اجرايي اس�ت و به زودي در استان اجرايي مي شود. 
فرزين رضاعي رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان گفت: شناسايي 
و درمان بهتر در سطح مراقبت هاي اوليه، پذيرش و ارجاع مناسب تر 
در سطح تخصصي از اهداف اجراي طرح سالمت رواني و مراقبت هاي 
اجتماعي است تا منجر به بستري شدن كمتر بيماران روانپزشكي شود 
و هزينه خانواده ها را كاهش دهد.  وي افزود: بر اس��اس اجراي طرح 
سراج در استان، س��نندج را با عنوان شهر پيشگام در نظر گرفته ايم 
چراكه شهر پيشگام بايد داراي شرايطي باشد كه داشتن جمعيت 
بين ۱۰۰ تا ٣۰۰ هزار نفر و دسترس��ي به روانپزشك و بيمارستان 
روانپزشكي از جمله شرايط آن است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
كردستان ادامه داد: طرح سالمت رواني و مراقبت هاي اجتماعي استان 
در سه بسته تعريف شده كه بسته اول به خدمات سالمتي، رواني و 

اجتماعي پايه مي پردازد كه در سيستم بهداشتي انجام مي شود.

   پيش بيني تشكيل ۲۰۰ هزار حلقه صالحين 
در پایگاه های بسيج

برگزاري جشنواره تخصصي با محوریت 
حضرت امام)ره( در استان مركزي

رئيس س�ازمان      خراسان رضوي
بس�يج ب�ا بيان 
اينك�ه كيفي كردن حلقه ه�اي صالحين در 
دستور كار است، از پيش بيني  تشكيل ۲۰۰ 

هزار حلقه صالحين خبرداد. 
سردار غالمرضا سليماني رئيس سازمان بسيج 
در س��ومين اجالسيه سراس��ري اساتيد شبكه 
تربيتي صالحين بس��يج در مشهد گفت: كيفي 
كردن حلقه هاي صالحين در دس��تور كار است 
و 2۰۰ هزار حلقه صالحين در بسيج پيش بيني 
ش��ده تا زمينه احيای مجدد به وي��ژه با اولويت 
دادن به پايگاه ها و واحدهاي دانش آموزي مهيا 
ش��ود. وي افزود: امام راحل به عنوان بنيانگذار 
انقالب اس��المي همواره بر تربيت نس��ل جوان 
انقالبي تأكيد داش��تند و اين مسئله را در اثناي 
عمليات هاي مختلفي ك��ه در طول دوران دفاع 
مقدس رخ داد نيز گوش��زد فرمودن��د.  رئيس 
سازمان بس��يج مس��تضعفان عنوان كرد: مقام 
معظم رهبري نيز بارها ب��ر دغدغه امام راحل بر 
تربيت جوانان استفاده كرده و بر آن تأكيد داشته 
و دارند.  سردار س��ليماني تصريح كرد: براساس 

فرموده مقام معظ��م تربيت ۸ ت��ا ۱۰ ميليون 
جوان انقالب��ي مومن و متعهد، مس��ير حركت 
انقالب را هموار مي كند و هيچ كاس��تي در اين 
مسير نخواهيم داش��ت و به ما كمك مي كند تا 
يك نظام قوي در ح��وزه برنامه ريزي در اختيار 
داشته باشيم.   رئيس سازمان بسيج مستضعفان 
تصريح كرد: بايد چت��ر فعاليت هاي تربيتي در 
تمامي فعاليت هاي بسيج گسترده شود و مبنا 
و زيربناي تمامي فعاليت ها، حركت هاي تربيتي 
قرار گيرد.  سردار س��ليماني افزود: محور بودن 
مساجد براي بس��يج يك اولويت جدي و مورد 
تأكيد است؛ پايگاه هاي مقاومت نقطه اوليه براي 
تربيت جوان مومن انقالبي است.  رئيس سازمان 
بسيج مس��تضعفان ادامه داد: تشكيل شوراي 
عالي صالحين با مسئوليت فرماندهي كل سپاه 
اس��ت كه بايد از رويش هايي كه در مس��اجد و 
دانش آموزان و حوزه هاي علميه و دانش��گاه ها 
وجود دارد به نحو صحيحي بهره گرفته شود.  به 
گفته وي، تالش ها براي جذب حداكثري جوان ها 
به حلقه صالحين از مهم ترين برنامه هاي بسيج 

است كه با قدرت در حال انجام شدن است.

فرمانده س�پاه      مركزي
روح اهلل از اقدام 
براي برگزاري جشنواره تخصصي با محوريت 
حضرت امام )ره( در استان مركزی خبر داد. 
س��ردار س��رتيپ دوم پاسدارمحس��ن كريمي 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزی در نشست 
ستاد كنگره ملي نقش امام خميني)ره( در دفاع 
مقدس و ۶2۰۰ شهيد اس��تان مركزي با اشاره 
به آغاز فراخوان جشنواره تخصصي با محوريت 
حضرت امام)ره( در اي��ام اهلل دهه فجر گفت: به 
دليل اينكه حض��رت امام)ره( يك ش��خصيت 
بين المللي هستند و در طول دوران عمر با بركت 
خود دنيا را با اقدامات خود دچار تحول كرده اند 
نياز است اين جشنواره به عمق شخصيت ايشان 
به درس��تي بپردازد.  وي افزود: توليد محتواي 
هدفمند با توجه به وس��عت شخصيت بي نظير 
حضرت امام)ره( يك ضرورت است كه بايد به آن 
توجه شود و براي تحقق اين موضوع بايد از تمامي 
ظرفيت هاي هنري و فرهنگي موجود استفاده 
شود، همچنين هم افزايي ميان آثار توليدي نيز 
بايد در دستور كار جشنواره باشد و براي تحقق 

اين كار مي توان آن را به صورت اس��تاني برگزار 
كرد كه در اين صورت قطعاً شاهد آثار و بركات 
زيادي خواهيم بود.  فرمانده سپاه روح اهلل با بيان 
اينكه آن چي��زي كه هدف جش��نواره حضرت 
امام)ره( اس��ت امام شناس��ي براي نسل جديد 
است، تصريح كرد: براي تحقق اين مهم مي توان 
از ظرفيت هاي مدارس، دانشگاه ها و حوزه هاي 
علميه استفاده كرد.  كريمي يكي از برنامه هاي 
راهبردي استان را تشكيل موزه تخصصي حضرت 
امام)ره( دانست و گفت: ايجاد اين موزه در دستور 
كار است. جشنواره تخصصي حضرت امام)ره( 
مي تواند در راس��تاي توليد آثار فاخر براي موزه 
بسيار نقش آفريني كند.  به گفته وي، ۹ انجمن 
تخصصي در راستاي برگزاري جشنواره امام)ره( 
در موضوعاتي چون هنرهاي تجسمي، طراحي، 
نقاشي، عكاسي، كاريكاتور، پوستر، نقاشي خط و 
اينفوگرافي كار خود را آغاز كرده اند كه فراخوان 
اين جشنواره همزمان با ايام اهلل دهه فجر منتشر 
مي شود و اميدواريم در مدت مشخصي كه اين 
فراخوان داده مي ش��ود آثاري فاخر و در ش��أن 

حضرت امام)ره( توليد شود. 


