
   اردبيل: مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبيل گفت: در حال حاضر ۲۸۲ پروژه محروميت زدايي در اردبيل 
اجرا مي شود.  سرهنگ پاسدار علي پيرجاهد گفت: محروميت زدايي و 
خدمات رساني به مردم در راس��تاي اجراي پروژه ها و توسعه طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي يك اولويت اساسي در راستاي اجراي پروژه هاي رفع 
محروميت است.  وي با اشاره به اينكه كمك به محرومان و نيازمندان و 
شركت در گروه هاي جهادي با كمك خيران و مردم حائز اهميت است 
بيان كرد: بايد در راستاي توانمندسازي نيازمندان و اجراي طرح هاي 
خودكفايي شرايط مطلوبي در سطح استان فراهم شود و ارائه تسهيالت 

مورد نياز در اين زمينه بايد در دستور كار قرار بگيرد. 
   خوزستان: رئيس اداره جنگل داري و جنگل كاري منابع طبيعي و 
آبخيزداري خوزستان در اين باره گفت: اين عمليات بيولوژيك با هدف 
توسعه و احيای پوشش گياهي در مناطقي كه پوشش گياهي استقرار 
مي يابد انجام مي ش��ود كه در س��ال 139۸ از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملي معادل ۲400 هكتار در 9 شهرستان و 1۲حوزه آبخيز اجرا 
شده است.   امين وثوقيان افزود: اين اقدامات از قبيل مراقبت و آبياري و 
واكاوي طرح هاي بيولوژيك مي باشد كه نقش اساسي در توسعه پوشش 
گياهي خواهد داشت و نوعي پايداري منطقه اي به وجود مي آيد و در اصل 

از شيوه اصالح عرصه به روش نزديك به طبيعت استفاده شده است. 
   آذربايجان غربي: مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
اروميه گفت: سهميه كامل فصل زمستان بيش از 100 هزار خانوار نفت 
سفيد منطقه اروميه در كارت بانكي خانوارها شارژ شد.  احمد مجرد با اشاره 
به توزيع نفت سفيد در بين برخي خانوارهاي اروميه افزود: بالغ بر 100 هزار 
خانوار نفت سفيد سوز در مركز و شهرهاي شمال استان آذربايجان غربي 
وجود دارد كه براساس برنامه ريزي صورت گرفته سهميه فصل زمستان اين 

خانوارها در كارت هاي بانكي سرپرست خانواده شارژ شد. 
    اردبيل: مديركل محيط زيست استان اردبيل گفت: برنامه مديريت 
زيس��ت بوم تاالب و درياچه »نئور« تدوين نهايي شده و با فراهم شدن 
شرايط به زودي اجرايي خواهد گرديد.  سعيد شهند افزود: با مشاركت 
مناسب جوامع محلي و بهره گيري از كارشناسان و همكاري با مسئوالن 
استاني اميدواريم شرايط مناسبي براي توانمندسازي درياچه نئور فراهم 
شود.  مديركل محيط زيست استان اردبيل يادآور شد: تاالب نئور از سال 
134۸ به عنوان منطقه حفاظت شده محسوب شده كه از مساحت 430 

هكتاري در محدوده استان اردبيل برخوردار است. 
   البرز: مديرعامل فرودگاه بين المللي پيام گفت: در شش ماهه نخست 
سال جاري بيش از 44 هزار تن انواع كاال از گمرك البرز مستقر در منطقه 
ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام صادر شده است كه نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته بيش از ۲1 درصد افزايش داشته است.  نادر 
ثناگو افزود: ارزش كاالهاي صادر شده در شش ماهه نخست سال جاري 
۷0 ميليون 4۶۷ هزار دالر است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بيش از ۲1 درصد رشد را نشان مي دهد. 
   قزوين: مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين گفت: در 
حال حاضر 40 واحد توليدي و طرح صنعتي بانوان كارآفرين در شهرك ها و 
نواحي صنعتي استان مستقر هستند.  حميدرضا خانپور در حاشيه بازديد 
پروانه رامين مش��اور امور بانوان معاون وزير صمت و مدير عامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از چند واحد توليدي در شهرك 
صنعتي كاسپين افزود: در حال حاضر ۲۶0 بانوي كارآفرين در مشاغل 

خانگي، صنايع دستي و توليدي در استان فعاليت دارند.

به منظ�ور كاهش      لرستان
حوادث رانندگي 
پروژه هاي ايمن س�ازي محوره�اي مواصالتي 
استان لرستان آغاز و با سرعت در حال اجراست. 
عارف امرايي معاون راهداري اداره كل راهداري 
و حمل ونقل جاده اي لرس��تان گفت: شش ماهه 
نخست امسال اقدامات زيادي در راستاي ارتقای 
ايمني محورهاي استان به ويژه مسيرهاي منتهي 
به عتبات عاليات و حرمين شريفين انجام شده 
كه از مهم ترين آنها مي توان به خط كشي 1000 
كيلومتر راه اصلي، روكش آس��فالت به طول ۶۲ 
كيلومتر، لكه گيري هندسي به طول ۷0كيلومتر، 
نصب ۶۸0 عدد نيوجرسي، ۵000 متر گاردريل، 
4۸00 عدد عالئم ايمني، 1900 عدد سرعت كاه 

و ۵۸00 عدد چشم گربه اي اشاره كرد.  
وي با اش��اره به آغ��از عمليات اجرايي هش��ت 
كيلومتر روشنايي جديد در استان افزود: انعقاد 

قرارداد پروژه هاي بهس��ازي و روكش آس��فالت 
محوره��اي اس��تان از اقدامات قاب��ل توجه اين 
اداره كل در شش ماهه امس��ال به شمار مي رود 

كه اين پروژه ها در حال حاضر با شتاب خوبي در 
محورهاي سراسر اس��تان در حال اجرا هستند.  
معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل ونقل 

جاده اي لرس��تان از آغاز بازس��ازي و س��اخت 
140 دس��تگاه پل و ابنيه فني تخريب ش��ده از 
س��يل فروردين 9۸ به عنوان انقالب پل س��ازي 
در اس��تان تصريح كرد: كار بازس��ازي، تعمير و 
ساخت پل هاي تخريب شده در محورهاي اصلي، 
فرعي و روستايي با سرعت در حال انجام است و 
با بهره برداري از اين تعداد پل و ابنيه فني بخش 
بزرگي از عقب ماندگي ه��اي تاريخي در راه هاي 

استان جبران خواهد شد. 
 امرايي احداث 10دستگاه پل بزرگ، بازگشايي 
راه ارتباطي ۸۷0 روستاي مس��دود شده در اثر 
سيل فروردين 9۸ و تعمير و مرمت ۶00 كيلومتر 
راه را به عنوان گوش��ه هايي از عملكرد راهداري 
لرستان در شش ماهه امسال برشمرد.  وي افزود: 
با توجه به نياز استان و در راستاي بهبود خدمات 
راهداري، پنج ب��اب راهدارخان��ه در محورهاي 

مواصالتي استان ساخته شده است. 

ايمن سازي محورهاي مواصالتي لرستان آغازشد  
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 سيستان و بلوچستان
۱۶ هزار معلم نياز دارد

هم اكنون ۱۶ هزار معلم در استان سيستان     سيستان وبلوچستان 
و بلوچستان نياز اس�ت كه قرار است از 
طريق برگزاري آزمون دانشگاه فرهنگيان تا حدودي اين مشكل رفع شود. 
احمد علي موهبتي اس��تاندار سيستان وبلوچس��تان با اشاره به كمبود 
1۶هزار معلم در مراكز آموزش استان گفت: قرار است براي رفع اين مشكل 
۲000 معلم از بين بومي هاي استان جذب شود.  وي افزود: در واقع شكاف 
منحني تعداد معلم و دانش آموز كه در حال افزايش بود امسال هم جهت 
مي شود و فاصله و جهت منحني كم مي شود.  وي ادامه داد: تالش معلمان 
و دبيران و مسوالن و اثر بخشي در كنكور قابل قبول بوده اما هنوز با حد 
مطلوب فاصله زيادي داريم.  استاندار گفت: در حوزه نياز فضاهاي آموزشي 
در استان از سال 93 رشد خوبي ش��روع شده اما در شرايط فعلي بيش از 
400 ميليارد تومان براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده كه 300 
ميليارد تومان تخصيص داشته است.  موهبتي تصريح كرد: توجه ويژه و 
جدي به بحث پيش دبستاني و كمك به اينكه قبل از وارد شدن به مدرسه  
دايره لغت دانش آموزان تقويت شود، نظارت جدي بر مدارس، معلمان و 
آموزش وپرورش باشد.  موهبتي افزود: كم كاري در حوزه اداري در آموزش 
و پرورش اصالً پذيرفته نيست همه تالش كنند تغيير در استان بر اساس 
توسعه تحول و بهره وري انجام شود و بايد به توانمند سازي نيز توجه ويژه اي 
ش��ود.  نماينده دولت ادامه داد: بيش از ۷۶3 هزار دانش آموز امس��ال در 
سامانه ثبت شده كه در ۶313 مدرسه و 3۲ هزار كالس درس تحصيل 

مي كنند كه همه كالس هاي درس بايد معلم داشته باشند.

خوزستان با 2/5 ميليون زائر ركورد زد
حضور چش�مگير زائران در مراس�م اربعين يكبار ديگ�ر افتخار 
بزرگ و برگ زرين�ي در كتاب ايران و اس�ام به ثبت رس�اند. در 
ميان مرزهاي ايران ب�راي خروج زائران اربعي�ن، مهران باالترين 
حجم ترددها را به خ�ود اختصاص داد اما نمي توان از خوزس�تان 
و مرزهاي ش�لمچه و چذابه اش چش�م پوش�ي كرد. جاي�ي كه با 
افزايش قاب�ل ماحظه اي از عدد يك ميليون نفر س�ال گذش�ته 
كه از اين مرزها عازم عراق و ش�هرهاي مقدس آن ش�ده بودند به 
2 ميليون و 500 هزار نفر رسيد كه در جاي خود بسيار مهم و حائز 
اهميت اس�ت. با اين حال و با فروكش كردن تب بازگش�ت ها روز 
گذش�ته رئيس س�تاد اربعين منطقه آزاد اروند اع�ام كرد كه در 
حال حاضر عبور زائران اربعين در مرز ش�لمچه آرام و روان است. 

    
يكي از ويژگي هاي خوزس��تان در زمان برگزاري راهپيمايي اربعين اين 
اس��ت كه تمام اتباع خارجي بايد حتماً از اين استان و مرز شلمچه تردد 
كنند. همين مسئله و امنيت اتباع خارجي، خوزستان را زير ذره بين قرار 
داده و مسئوليت آن را در بحث اربعين و مراسم هاي آن به شدت باال برده 
است.  بر اساس آمارهاي موجود كل تردد ثبت ش��ده براي پايانه مرزي 
شلمچه يك ميليون و ۵۵3 هزار و ۶۸۲ اعالم شده كه اين رقم شامل تردد 
يك ميليون و 3۵4 هزار و 1۸۶ زائر ايراني و 199 هزار و 49۶ تبعه خارجي 
است. همچنين در پايانه مرزي چذابه نيز تردد ۵99 هزار و ۲۲۶ زائر ايراني 
و 1۲ هزار و ۸۸1 تبعه خارجي از اول ماه صفر تا اربعين حسيني به ثبت 
رسيد.  شايد تنها چيزي كه كام خوزستاني ها را طي روزهاي اخير تلخ كرد 
ميزان تصادفات جاده اي آنها بود. هر چند مسئوالن استاني مدعي هستند 
كه با در نظر گرفتن افزايش قابل توجه زائران، نسبت تصادفات به تعداد 
زائران كاهش را هم نشان مي دهد اما جان باختن ۵0 نفر طي يك ماه در 

جاده ها مي طلبد كه تمهيدات درست و جدي در اين باره اتخاذ شود. 
   همه چيز آرام و روان است

تاكنون تاريخ خوزس��تان اين ميزان تردد زائر را از مرزهاي خود نديده 
بود. وقتي آنقدر ازدحام جمعيت در ش��لمچه و چذابه باال مي رفت كه 
مسئوالن درخواست مي كردند خدمات بيشتري به اين مناطق برسد. 
در همين رابطه مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي خوزستان با بيان 
اينكه طي ۲0 روز گذشته بيش از ۲ ميليون و ۲00 هزار نفر از مرزهاي 
شلمچه و چذابه تردد داش��تند، به مهر گفته از اول ماه صفر مصادف با 
هشتم مهرماه تا اربعين حس��يني، يك ميليون و 9۵3 هزار و 41۲ زائر 
ايراني و ۲۶0 هزار و 3۲۶ تبعه خارجي از مرزهاي شلمچه و چذابه تردد 
كردند.  غالم عباس بهرامي نيا با تأكيد بر اينكه در مجموع از اول ماه محرم 
تا اربعين حسيني بيش از ۲ ميليون و ۶00 هزار نفر از گذرگاه هاي مرزي 
خوزستان تردد كردند، تصريح كرده: »به رغم افزايش تعداد خودروها، 

شاهد تردد روان در محورهاي مواصالتي استان بوديم.«
با اينكه بايد پذيرفت كه عش��ق به امام حس��ين)ع( و شعله آتش اين 
دلدادگي هر سال بيش از گذشته افراشته تر مي شود، اما حماسه اربعين 
امسال چيزي فراتر از همه پيش بيني و تصورات بود. زماني كه حضور 
عاشقان سيدالشهدا به اوج خود رسيد، شرايطي در مرزهاي چهارگانه 
ايران به وجود آمد كه زيرساخت هاي طرف مقابل و در آنطرف مرزها 

ديگر پاسخگوي اين حجم از ترددها نبود. 

 اشتغال روستايي
 از اعتبارات تا آمار و ارقام بي اساس

بارها و بارها در مورد اشتغال روس��تايي حرف هاي زيادي شنيده ايم و 
مسئوالن هم هر بار مدعي مي ش��وند، توانسته اند بخشي از بيكاري ها 
را با همين نوع از اش��تغالزايي ها رفع و جوانان را مشغول كاري كنند. 
چند روز پيش هم معاون توسعه روس��تايي رياست جمهوري با اشاره 
به اجراي طرح اشتغال روس��تايي و پرداخت 13 هزار و 300 ميليارد 
تومان تس��هيالت براي اين منظور مدعي ش��ده بود حدود 14۵ هزار 
فرصت شغلي ايجاد و اجرا شده است.  با اينكه مسئوالن هميشه از آمار و 
ارقامي صحبت مي كنند كه بيانگر اوضاع خوب و شرايط ايدآل است اما 
وقتي به صورت ميداني اين مباحث پيگيري مي شود متوجه مي شويم، 
اقدامي در اين سطح و گستردگي صورت نگرفته و روستاها با بيكارانشان 

همچنان چشم به راه يك منجي نشسته اند. 
گذري به روستاها نشان مي دهد، مسئوالن شهري از پشت ميزهايشان 
براي تمام مناطق يك نسخه تجويز مي كنند. نسخه اي كه بايد همه مدل 
درد را التيام بخشيده و فراتر از آن، درمان كند.  وقتي همه چيز با بودجه 
و اعتبار تعريف مي شود، حتماً نتيجه اي در پس آن نخواهد بود. براي 
مرتفع كردن معضل بيكاري در روستاها بايد اول روستا و روستانشيني 
در هر منطقه مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مورد مشاغلي صحبت 
كرد كه بتواند عالوه بر ايجاد درآمد براي ساكنان آنجا، مسير پيشرفت 

و ارتقا را هم در نظر داشته باشد. 
متأسفانه بزرگ ترين مشكل روستاها، وجود مسئوالني است كه فقط 
آمار وارقام ارائه مي دهند. اعدادي كلي و بدون سند كه نمي تواند حتي 
نشان دهد، كدام مناطق ش��كوفايي را به خود ديده اند.  مرور برخي از 
اين حرف ها سندي بر اين ادعاهاس��ت. مثاًل مسئولي مدعي شده »در 
حال حاضر عش��اير با به كارگيري راهبرد كوچ، ۲۵ درصد از نياز ۸۶0 
هزار تني گوشت قرمز كشور را تأمين مي كنند و حدود 3۵ درصد توليد 
صنايع دستي كشور در دستان اين قشر است و 40 درصد فرش صادراتي 
هم حاصل دست عشاير محسوب مي شود.« و مسئول ديگري گفته: »از 
سال ۸4 طرحي به نام بهسازي مسكن روستايي مبني بر مقاوم سازي 
ساالنه ۲00 هزار مسكن روستايي تدوين شد و حدود 430 هزار واحد 
مسكوني در مقابل حوادث غير مترقبه مقاوم سازي و در خصوص سيل 

اخير بسياري از خانه ها بازسازي و مقاوم سازي شده است.«
طبق آمار رس��مي وزارت كار، حدود 14۵ هزار فرصت ش��غلي با طرح 
»ايجاد ش��غل در روستا«، ايجاد و اجرا شده اس��ت. طرحي كه 1۸ هزار 
ميليارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملي ويژه اشتغال روستايي را به 
خود اختصاص داده و به گفته معاون رئيس جمهور، حدود 9۵00 ميليارد 
تومانش هم به دست مردم رسيده است.  10 هزار ميليارد تومان مي تواند 
تحولي عظيم در زمينه ايجاد اشتغال آن هم در روستاها باشد. حال سؤال 
اين است كه براي هر شغل روستايي چقدر بودجه در نظر گرفته شده و آيا 

تمام مشاغل روستايي در يك حد و بطور مساوي اعتبار مي خواهند؟ 
كوتاه سخن اينكه اگر بيكاري هاي روستانشينان براي آنها به يك درد و 
معضل بزرگ تبديل شده است اما براي برخي مسئوالن، منبع درآمدي 
است كه نه كسي در موردش سؤالي مي پرسد و نه نيازي به پاسخگويي 

در مورد نتايج آن دارد. 

قزوين ميزبان هفتمين جشنواره ملي 
»رسانه هاي ديجيتال رضوي« 

هفتمين جشنواره رسانه هاي ديجيتال     قزوين 
رضوي از سري برنامه هاي هفدهمين 
جش�نواره بين المللي فرهنگ�ي و هنري امام رض�ا)ع( با مضمون 
جلوه ه�اي فرهن�گ رض�وي در قزوي�ن برگ�زار مي ش�ود. 
محمدحسين اسماعيلي - مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوين 
گفت: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري بنياد بين المللي فرهنگي 
و هنري امام رضا)ع( و مركز فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، هفتمين جشنواره ملي جلوه هاي فرهنگ رضوي 
در فضاي مجازي را با عنوان )امام رضا)ع( را دوست دارم( را در قزوين برگزار 
مي كند.  وي افزود: اين جشنواره با هدف اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي، 
هم افزايي فعاالن عرصه فضاي مجازي در تروي��ج آموزه هاي ديني و اهل 
بيت )ع( به ويژه امام رضا )ع( در جامعه، تجليل از فعاالن فضاي مجازي در 
حوزه گسترش فرهنگ رضوي و توليد كنندگان آثار فاخر با رويكرد فرهنگ 
ديني و توليد محتوا با رويكرد ارزش��ي، ديني و انقالبي در فضاي مجازي 
برگزار مي شود.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوين تصريح كرد: 
ارزش هاي اخالقي )صداقت- امانتداري- كرامت انس��ان ها- حفظ آبروي 
افراد- رزق حالل( و ضد ارزش هاي اخالقي )دروغ- خيانت  در امانت- تهمت 
و افت��را- حرام خواري(، ارزش ه��اي اجتماعي )رواب��ط اجتماعي- روابط 
خانوادگي- روابط با گروه دوستان- وقف- كار و توليد- مسئوليت پذيري- 
محيط زيس��ت(، ارزش هاي حاكميتي )اهداف نظام اس��المي- عدالت- 
رسيدگي به امور مردم- روابط متقابل مردم و مسئوالن(  از جمله موضوعاتي 

است كه مي توان براي شركت در جشنواره از آنها استفاده كرد. 

سيداحمد هاشمي اشكا رفعت بيات – استاد دانشگاه

جشن گلريزان ورزشكاران براي آزادي زندانيان گلستاني 
به مناسبت هفته     گلستان
ن�ي  بيت بد تر
جشن گلريزان براي آزادي زندانيان جرايم 
مالي غي�ر عمد ب�ا حض�ور ورزش�كاران و 
پيشكس�وتان گلس�تاني برگزار مي ش�ود. 
بهمن طيبي مديركل ورزش و جوانان گلستان 
با اشاره به برگزاري جش��ن گلريزان ورزشكاران 
براي آزادي زندانيان گلس��تاني گفت: در هفته 
تربيت بدني امسال بيش از 300 برنامه در سراسر 

استان اجرا مي شود. وي افزود: اين برنامه ها در بخش ورزش هاي قهرماني، همگاني و برپايي كارگاه هاي 
آموزشي، ديدار با خانواده شهدا و جانبازان و تجليل از آنان و غيره برنامه ريزي شده است.  مديركل ورزش 
و جوانان استان ادامه داد: يكي از برنامه هاي ش��اخص هفته تربيت بدني امسال برگزاري جشن گلريزان 
براي آزادي زندانيان جرايم مالي غيرعمد است. اين مراسم با مشاركت ورزشكاران و پيشكسوتان و هيئت  
ورزش هاي باستاني برگزار مي شود.  وي تصريح كرد: همايش هاي پياده روي و ورزش صبحگاهي نيز در اين 
هفته در شهرستان هاي مختلف ويژه آقايان و بانوان پيش بيني شده است.  طيبي خاطرنشان كرد: همچنين 
مرحله استاني طرح هاي فراغت بانوان با ورزش ويژه شاغالن و غيرشاغالن نيز در اين هفته برگزار مي شود.

ظرفيت سازي 40 درصدي سدهاي كرمانشاه براي شروع بارش ها
نزديك ب�ه 40      كرمانشاه
درصد ظرفيت 
سدهاي كرمانشاه براي فصل بارندگي خالي 

و آماده استفاده قرار گرفته است. 
بهرام درويشي مديرعامل شركت آب منطقه اي 
استان كرمانشاه با اشاره به نزديك شدن فصل 
بارندگي، از ايجاد 40 درصد ي ظرفيت خالي 
در سدهاي كرمانشاه براي ذخيره سازي گفت: 
ظرفيت سازي براي س��دها را از مرداد ماه آغاز 

كرديم و اين كاهش ظرفيت تاكن��ون ادامه دارد.  وي با بيان اينكه هم اكن��ون بيش از ۷00 ميليون 
مترمكعب از ظرفيت يك ميليارد و 1۷4 ميليون مترمكعبي سدهاي استان پر است، خاطرنشان كرد: 
مابقي اين ظرفيت براي بارندگي هاي پيش رو خالي شده است.  مديرعامل شركت آب منطقه اي استان 
كرمانشاه يادآور شد: پيش بيني ها نشان مي دهد پاييز امسال وضعيت بارندگي ها خوب باشد و اگر نياز 
بود بيش از اين هم از ظرفيت سدهاي استان را خالي خواهيم كرد.  درويشي تأكيد كرد: بيشتر آبي كه 

تخليه شده براي مصارف كشاورزي و شرب خصوصاً در فصل گرما استفاده شده است. 

افزايش ۱382 تخت به ظرفيت هتل هاي آذربايجان غربي 
رون�ق  ب�راي      آذريايجان غربي
گردش�گري در 
آذربايجان غربي ۱382 تخت به ظرفيت هتل ها 
و مراكز اقامتي اس�تان افزوده ش�ده اس�ت. 
جلي��ل جب��اري مدي��ركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي آذربايجان غربي با 
اش��اره به اينكه13۸۲ تخت به ظرفيت هتل ها 
و مراكز اقامتي اس��تان افزوده شده است، گفت: 
۲۶ پروژه با ۵۵۲0 ميليارد ريال سرمايه گذاري و 

اشتغالزايي براي ۸۷0 نفر با پيشرفت فيزيكي 30 درصد در حال اجراست.  وي افزود: با اجراي اين طرح ها 
و بهره برداري از آنها ۷0۸ اتاق و 13۸۲ تخت به مجموع ظرفيت هتل ها و مراكز اقامتي استان اضافه شد.  
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي آذربايجان غربي تصريح كرد: با توجه به حمايت هايي 
كه در زمينه تأمين تسهيالت از محل صندوق توس��عه ملي، منابع داخلي بانك ها، تسهيالت اشتغال 
روستايي و رونق توليد و همچنين اعطاي كمك هاي فني و اعتباري وجود دارد، تقاضاي سرمايه گذاري در 
حوزه گردشگري استان افزايش يافته است.  به گفته جباري  در زمينه ايجاد تأسيسات گردشگري، مراكز 

اقامتي، بوم گردي، گردشگري سالمت و سفرخانه سالمت ۵۵ موافقت اصولي صادر شده است.

 ايجاد شبكه فاضالب براي آلوده نشدن ۱200 رشته چشمه در سميرم  
با اج�راي ۱00     اصفهان
كيلومتر شبكه 
فاضالب در سميرم از آلودگي بيش از ۱200 
رشته چش�مه جوش�ان در اين شهرستان 

جلوگيري شد. 
فرود نصيري مديرآبفا س��ميرم با بيان اينكه 
س��ميرم به دليل برخ��ورداري از منابع غني 
آب هاي س��طحي كه به ش��هر هزاران چشمه 
معروف اس��ت، گفت: در ح��ال حاضر بيش از 
100 كيلومتر از شبكه فاضالب شهر سميرم اجرا گرديد و 30 كيلومتر ديگر باقي مانده تا 100 درصد 
جمعيت اين شهر تحت پوش��ش ش��بكه فاضالب قرار گيرند. اين در حالي است كه با اجراي شبكه 
فاضالب در سميرم از آلودگي بيش از 1۲00 رشته چش��مه جوشان جلوگيري مي شود.  وي افزود: 
بافت زمين در شهر سميرم بسيار سخت و سنگي اس��ت كه آب در آن به سختي نفوذ مي كند، بنابر 
اين به منظور دفع بهداشتي فاضالب و ارتقاي سطح بهداشت عمومي مردم اجراي شبكه فاضالب در 

شهرستان سميرم ضروري به نظر مي رسد. 

 چين و امارات مهم ترين مقصد 
كاالهاي صادراتي بوشهر  

دو كشور چين و امارات مهم ترين      بوشهر 
مقصد كاالهاي صادراتي از بوشهر 
هس�تند كه باالترين ميزان تراز تجاري با اين استان را دارند. 
عبدالرسول طالبي مسئول واحد صادرات گمرك بوشهر با اشاره 
به اينكه چين و امارات مهم ترين مقصد كاالهاي صادراتي استان 
بوشهر هستند، گفت: صادرات گمركات استان بوشهر طي نيمه 
نخست امسال بيش از 13 ميليون و ۲3۷ هزار تن كاال به ارزش 
4 ميليارد و 43۸ ميليون دالر بوده اس��ت.  وي با تأكيد بر اينكه 
در راستاي توسعه صادرات از گمركات استان بوشهر تمهيدات 
الزم فراهم شده و خدمات شبانه روزی ادامه دارد، افزود: با تجهيز 
گمركات به اين سامانه ضمن تسريع در ارائه خدمات الزم زمينه 
جلوگيري از تخلفات و مقابله با قاچاق كاال بيش از پيش فراهم 
شده اس��ت.  طالبي، صادرات محصوالت كش��اورزي، معدني، 
توليدي و آبزيان را از عمده صادرات اس��تان بوشهر دانست و با 
اش��اره به صادرات افزون بر 4 ميليارد دالر از گمركات اس��تان 
خاطر نشان كرد: امسال 13/۲ ميليون تن كاال و ديگر محصوالت 

مختلف از گمركات استان صادر شده است.

 30 خانه ورزش روستايي
 در سمنان افتتاح شد     

مديركل ورزش و جوانان سمنان      سمنان
با اشاره به افتتاح 30 خانه ورزش 
روس�تايي در اس�تان، از افزايش اين مكان ها ب�ه ۱40 خانه 

روستايي خبر داد. 
مجتبي جانعلي مديركل ورزش و جوانان سمنان با اشاره به تجهيز، 
افتتاح و بهره برداري از 30 خانه ورزش روس��تايي جديد در اس��تان 
گفت: با بهره برداري از اين 30 خانه ورزش روستايي شمار خانه هاي 
ورزش روستايي اين اس��تان از 110 خانه به 140 خانه افزايش پيدا 
مي كنند.  وي از توجه به ورزش روستايي به عنوان يكي از اولويت هاي 
اين اداره كل در سال  اخير خبر داد و افزود: بايد زمينه و بستري فراهم 
شود كه جوانان روستايي نيز از زيرساخت هاي ورزشي بهره مند شوند.  
مديركل ورزش و جوانان استان سمنان از تالش براي تداوم اين روند 
خبر داد و تصريح كرد: تا پايان امسال 1۶ خانه ورزش روستايي جديد 
در روستاهاي استان تجهيز و به بهره برداري خواهد رسيد.  جانعلي 
همچنين از آماده افتتاح بودن زورخانه ميامي خبر داد و گفت: اين پروژه 
قرار بود در اين هفته به بهره برداري برسد اما به دليل حجم برنامه هاي 

مسئوالن اين شهرستان به دو هفته بعد موكول شده است.

 توليد 2هزار تن ماهي قزل آال 
در همدان

مدي�ر ش�يالت و ام�ور آبزيان      همدان
سازمان جهادكشاورزي همدان 
گفت: امس�ال 2000 تن ماهي قزل آال در استخرهاي پرورش 

ماهي اين استان توليد شد. 
علي دولو مدير ش��يالت و امور آبزيان س��ازمان جهادكشاورزي 
اس��تان همدان با اش��اره به توليد ۲000 تن ماه��ي قزل آال در 
استخرهاي اين استان گفت: در حال حاضر به علت محدوديت 
برداشت آبزيان از درياها و اقيانوس ها و هزينه هاي گاه بسيار باالي 
آن، آبزي پروري در آب هاي داخلي در بيش��تر كشورها از جمله 
ايران يك امر رايج شده است.  وي با بيان اينكه پرورش ماهي در 
استخرهاي ذخيره آب كشاورزي يكي از راهكارهاي توليد آبزيان 
با حداقل مصرف منابع در پرورش ماهي است، افزود: همچنين 
با توجه به اهميت مصرف آبزيان در سبد غذايي خانوار، توليد و 
پرورش ماهي و ساير آبزيان در استخرها، حوضچه ها و درياچه هاي 
مصنوعي روز به روز متداول تر شده و بيش��تر مورد اهميت قرار 
مي گيرد.  دولو گفت:  با توجه به پرورش ماهي در اس��تخرهاي 

ذخيره آب كشاورزي، نيازي به تأمين آب اضافي نيست.

  ۴۳ واحد مسكونی براي محرومان 
در سروآباد ساخته مي شود

 محروميت زدايي 
اولويت اول سپاه است 

بسيج سازندگي     كردستان
كردس�تان ب�ه 
صورت مشاركتي با حمايت كميته امداد ساخت 
43 واحد مس�كن محرومان را در دو مرحله به 
انجام رسانده كه ۶0 درصد پيشرفت داشته است. 
جعفر غفاريان فرمانده س��پاه پاسداران سروآباد 
كردس��تان با اش��اره به پيش��رفت ۶0 درصدي 
ساخت 43 واحد مس��كن محرومان در سروآباد 
گفت: شهرستان سروآباد جزو 30 شهرستان كم 
برخوردار در كل كشور محسوب مي شود، كه به 
دليل نبود زير ساخت و وجود راه هاي صعب العبور 
و خاكي مورد توجه قرارگاه پيشرفت و آباداني قرار 
گرفته است.  وي افزود: قرارگاه پيشرفت و آباداني 
در طول سال هاي گذشته بيش از 90 پروژه شامل 
ساخت مدرسه، مرمت مسجد، خانه عالم و جاده 
بين مزارع را با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد تومان در 
روستاهاي شهرستان سروآباد انجام داده است.  
فرمانده سپاه پاسداران سروآبادكردستان تصريح 

كرد: بس��يج س��ازندگي به صورت مشاركتي با 
حمايت كميته امداد 43 واحد مسكن محرومان 
را در دو مرحله، به انجام رسانده كه خوشبختانه 
۶0 درصد پيشرفت داشته است.  غفاريان عنوان 
كرد: ساخت ۷۷ واحد مس��كوني در قالب طرح 
محروميت زدايي با مشاركت بهزيستي آغاز شده و 
همچنين تهيه جهيزيه براي 1۲0 جوان، در قالب 
۵00 ميليون تومان اعتبار هزينه شده است.  اين 
مسئول گفت: در عرصه هاي سازندگي و اقتصاد 
مقاومتي صنايع تبديلي به متقاضيان پرداخت 
ش��ده و در جهت محروميت زدايي ۶00 بسته 
سبد كاال، ۶00 بسته لوازم التحرير و 900 بسته 
البسه براي افراد نيازمند تدارك ديده است.  وي 
افزود: بنياد علوي كه يك بنياد مس��تقل است 
امس��ال در شهرس��تان سروآباد ش��روع به كار 
كرده و قرارگاه پيش��رفت و آبادان��ي نيز در اين 
راستا با بنياد علوي در جهت محروميت زدايي 

همكاري هاي الزم را خواهد داشت.

ام�روز يك�ي از     مركزي
ي  مه ه�ا نا بر

راهبردي و مهم س�پاه پاس�داران توجه به 
محروميت زدايي و حل مشكالت نيازمندان 
است كه در طول اين چند سال اخير به خوبي 

انجام شده است. 
سردار محس��ن كريمي فرمانده س��پاه روح اهلل 
استان مركزي در سومين جلسه گام دوم كنگره 
ملي نق��ش امام خمين��ي)ره( در دفاع مقدس 
و ۶۲00 ش��هيد اس��تان مركزي با بيان اينكه 
محروميت زدايي اولويت اول س��پاه است گفت: 
سپاه پاسداران يك جريان انقالبي است كه مقام 
معظم رهبري همواره از عملكرد سپاه رضايت 
داشته اند و تأكيدات ايش��ان بر تقويت اين نهاد 
عملياتي همواره بايد در دستور كار باشد.  وي با 
اشاره به اينكه امروز يكي از برنامه هاي راهبردي 
و مهم سپاه پاسداران توجه به محروميت زدايي 
و حل مشكالت نيازمندان است، افزود: در طول 

اين چند سال اخير به ويژه برنامه هاي ذيل كنگره 
اين موضوع به خوبي انجام شده است.  وي ادامه 
داد: بنا داريم با قوت كارها و برنامه هاي كنگره با 
همان ساختارها را ادامه دهيم چرا كه مجموعه 
ستاد كنگره يك تأييديه مهم از فرمانده معظم 
كل قوا دارد و ما بايد كارها را به نحو بهتري پيش 
ببريم.  فرمانده س��پاه روح اهلل استان مركزي با 
اش��اره به اينكه تهيه و چاپ 13۲ عنوان كتاب 
تا زمان كنگره اقدامي شايس��ته بود، افزود: كار 
تهيه باقي آنها نيز بايد با قوت ادامه داشته باشد 
و 1۶0 عنواني كه برنامه ريزي شد به اتمام برسد.  
كريمي تصريح كرد: در راستاي تهيه كتبي كه 
براي كنگره آماده شدند بيش از 1۶ كارشناس 
تخصصي از جمله ادبيات، نظامي، تاريخي، 1۸ 
نفر ويراس��تار، 19 صفحه آراء و طراح جلد و۷0 
محقق و نويس��نده تخصصي همكاري داشتند 
كه الزم اس��ت از تمامی اين عزيزان براي انجام 

زحمات فراواني كه انجام دادند تشكر كنيم. 


