
ب�ا ه�دف آبياري      اسالمشهر
فض�اي س�بز در 
اسالمشهر قنات هاي اين شهرستان احيا مي شود. 
محسن حميدي، شهردار اسالمشهر در نشست 
بررسي مس��ائل و مش��كالت اين شهرستان كه 
با حضور اس��تاندار تهران ص��ورت گرفت، گفت: 
از س��نوات گذش��ته احياي قنوات در دستور كار 
ش��هرداري قرار گرفته ب��ود و از آب آن در آبياري 
فضاي سبز ش��هري استفاده مي ش��د.  وي افزود: 
با توجه به كمبود آب ش��رب و كاه��ش بارندگي 
در س��ال هاي اخير، با برنامه ها و تدابي��ری از آب 
شرب براي آبياري فضاي سبز شهري، بوستان ها 
و معابر استفاده نشده است و تنها آب خام مصرف 
مي گردد.  اين مس��ئول ادامه داد: به زودي احياي 
قنوات شهرستان با هدف آبياري فضاي سبز آغاز 
مي شود.  حميدي در ادامه با اشاره به مسائل حوزه 
راه و شهرسازي و سرانه هاي شهري تصريح كرد: در 

سال هاي گذشته تفاهمنامه اي بين اين مجموعه 
با راه و شهرسازي در رابطه با مسكن مهر ضياءآباد 
امضا و ۳۳ قطعه كاربري ميدان، فضاي سبز و موارد 
پيراموني در نظر گرفته شد كه تاكنون تحويل داده 

نشده است، اما شهرداري اسالمشهر از همان ابتداي 
سكونت شهروندان به اهالي اين شهرك خدمات 
ارائه مي دهد.  وي گفت: مسكن مهر ضياءآباد در 
عرصه فضاي سبز، ارائه تمام خدمات مرتبط و نصب 

آنتن هاي مخابراتي با مشكل روبه رو بوده و از انجام 
آن توسط راه و شهرسازي ممانعت به عمل مي آيد 
كه مي طلبد مسئوالن استاني براي تأمين رفاه و 
آسايش شهروندان اين منطقه تدابير و تمهيدات 
الزم را بينديشند.  گفتني است استاندار تهران در 
سفر به شهرستان اسالمشهر از پروژه هاي ايستگاه 
مترو چهاردانگه، كمربندي شمالي اسالمشهر و 
بندر خش��ك آپرين بازديد كرد و در جريان روند 
عمليات اجرايي و مسائل و مشكالت اين طرح ها 
قرار گرفت و در ادامه در يك جلسه چهار ساعته با 
حضور مديران كل استاني و مسئوالن شهرستاني 
مسائل و مش��كالت اين منطقه در حوزه هاي آب 
و فاضالب، آموزش و پرورش، بهداش��ت و درمان، 
مسكن و راه هاي ارتباطي و مواصالتي بين شهرها 
و روستاهاي شهرستان و كشاورزي مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و تصميمات و مصوبات خوبي 
براي به نتيجه رسيدن مسائل مطروحه گرفته شد. 

احياي قنوات اسالمشهر با هدف آبياري فضاي سبز شهري

محمدرضا سوري

اجراي ۷۵ پروژه عمراني بندري در بوشهر 
ه  ژ و 7پ�ر 5    بوشهر
لعات��ي،  مطا
احداثي، تعميرات اساسي و تجهيزاتي در 

بنادر بوشهر آغاز شد. 
محمد شكيبي نسب، مديركل بنادر و دريانوردي 
بوشهر با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزي انجام 
ش��ده، ۷5 پروژه با 5هزار ميليارد ريال اعتبار 
براي بنادر اس��تان تعريف ش��ده و در دس��ت 
اجراس��ت،گفت: ۸۴ كداعتب��اري ب��راي اين 
پروژه ها كه شامل پروژه هاي مطالعاتي، احداثي، تعميرات اساسي و تجهيزاتي مي باشد تعريف شده 
است.  وي با اشاره به اينكه اجراي اين پروژه ها نقش مهمي در برطرف كردن مشكالت ساحل نشينان، 
رونق اقتصادي و معيشت آنها دارد، افزود: براساس برنامه ريزي انجام شده عمليات اجرايي پروژه توسعه 
شهرستان بندرگناوه در دهه فجر امسال با هزارميليارد ريال اعتبار آغاز مي شود.  اين مسئول ساماندهي 
تأسيسات دريايي پايانه بين المللي مسافر بندر بوشهر را ازجمله اين پروژه ها عنوان كرد و افزود: بخش 

دريايي اين پايانه دريايي دردهه فجر با ۹۰۰ ميليارد ريال اعتبار آماده افتتاح است.

تشكيل كارگروه »فرهنگ، هنر و رسانه« در اهواز
در راس���تاي      خوزستان
تدوي�ن نقش�ه 
مهندسي - فرهنگي در استان خوزستان كارگروه 
»فرهنگ، هنر و رس�انه« در اهواز تشكيل شد. 
حجت االس��الم رضا كاله كج، مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي خوزس��تان، با اشاره به تشكيل 
كارگروه »فرهنگ، هنر و رس��انه« در راستاي 
تدوين نقشه مهندسي- فرهنگي استان گفت: 
براي تدوين آن پنج كميته ش��امل كميته هاي 
»فرهنگ، هنر و رسانه«، »امور ديني«، »تعليم و تربيت«، »اجتماعي، زنان و خانواده« و »اقتصاد فرهنگ« 
تشكيل شده است و هر كدام از اين كميته ها بايد حداكثر پنج اولويت  استان را مرتبط با حوزه فعاليت خود 
تعيين كنند و به شوراي برنامه ريزي استان تحويل دهند.  وي افزود: به دنبال اين هستيم كه پنج مشكل 
خاص استان را بررسي كنيم.  اين مسئول با بيان اينكه مدت زمان الزم براي اجراي طرح دو ماه است كه از 
دوم دي آغاز شده و تا نيمه اول اسفند  ادامه دارد، تصريح كرد: فاز اول اين طرح در 12 استان كشور انجام 

شد و در حال حاضر فاز دوم اجراي طرح است كه در 1۹ استان در حال تدوين است.

ايجاد 110 نيروگاه خورشيدي در شهرستان بردسكن
110  واحد نيروگاه      خراسان جنوبي
خورشيدي در 
شهرستان بردسكن با تخصيص 120 ميليارد 

ريال اعتبار، راه اندازي شد. 
محمد عباس نيا، مسئول بسيج سازندگي سپاه 
ناحيه بردسكن در استان خراسان جنوبي در 
جمع جهادگران اين شهرس��تان گفت: ايجاد 
نيروگاه هاي خورشيدي ضمن توليد نيرو براي 
متقاضي، كسب درآمد هم دارد.  وي از ايجاد 

11۰ نيروگاه خورشيدي از ابتداي امسال تاكنون با 12۰ ميليارد ريال اعتبارخبرداد و افزود: بسيج 
سازندگي ناحيه مقاومت بسيج توانسته است در عرصه هاي مختلف تسهيالت اقتصاد مقاومتي، تثبيت 
و اشتغال، محروميت زدايي، پروژه هاي آبرساني به مناطق محروم و گروه هاي جهادي نقش مهمي را 
در كمك به مردم محروم اين شهرستان ايفا كند.  اين مسئول گفت: سال گذشته با كمك كميته امداد 
۳۰ شغل ايجاد و امسال نيز زمينه اشتغال 11۰ نفر فراهم شده است.  عباس نيا افزود: در حوزه آبرساني 
با مشاركت قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( پروژه هاي آبرساني به تعداد ۳۰ روستا در دست اجراست كه 
12مورد اين پروژه ها در دهه فجر مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.  وي ادامه داد: خودكفايي مردم 

مناطق محروم استان همواره مانند يك اصل مورد توجه تمامي خادمان آنهاست.

تبديل پادگان امام جعفر صادق)ع( 
چنارستان به دهكده اقتصاد مقاومتي

  احداث 8هزار كيلومتر راه روستايي 
با مشاركت خيران و مردم

با هدف آموزش     كهگيلويه و بويراحمد
و تروي����ج 
كش�اورزي  پ�ادگان ام�ام جعف�ر ص�ادق)ع( 
شهرستان چنارستان در اس�تان كهگيلويه و  
بويراحمد به دهكده اقتصاد مقاومتي تبديل شد. 
سردار حميد خرم دل، فرمانده سپاه فتح استان 
كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اهميت موضوع 
كش��اورزي در بح��ث امنيت غذاي��ي گفت: در 
حال حاضر پ��ادگان امام جعفر ص��ادق)ع( در 
چنارستان ياسوج از حالت پادگاني خارج شده 
تا به عنوان »دهكده اقتصاد مقاومتي« در بخش 
آموزش و ترويج كش��اورزي مورد استفاده قرار 
گيرد.  وي با اشاره به ساير فعاليت هاي اين سپاه 
افزود: يكي از اقدامات در زمينه درماني است و 
در حال حاضر مجوز احداث بيمارس��تان 12۶ 
تختخوابي ياسوج، مركز استان نيز گرفته شده 
كه با مشخص شدن زمين عمليات اجرايي آن 
آغاز خواهد شد.  اين مسئول ادامه داد: به دليل 
پراكندگي جمعيت در استان در حوزه بهداشت 
و درمان در كنار دانشگاه علوم پزشكي، درمانگاه 
ياسوج و گچساران را راه اندازي كرده ايم. سردار 
خرم دل گفت: درمانگاه شهرستان بهمئي نيز تا 
شش ماه ديگر به بهره برداري مي رسد، همچنين 

درمانگاه دهدش��ت كلنگ زني ش��ده است و به 
زودي ساخت آن آغاز مي شود.  وي افزود: تا سه 
ماه آينده درمانگاه بخش پاتاوه در شهرس��تان 
دنا نيز افتتاح و در اختيار م��ردم قرار مي گيرد.  
فرمانده سپاه فتح استان كهگيلويه و بويراحمد 
ادام��ه داد: آبرس��اني ب��ه 2۴۰ روس��تا از ديگر 
برنامه هاي در حال اجراست و در اين حوزه سپاه 
فتح در كشور عنوان س��وم را كسب كرده است.  
س��ردار خرم دل توجه به موضوع ازدواج جوانان 
را از ديگر برنامه هاي اين سپاه برشمرد و تصريح 
كرد: ۳هزار س��ري جهيزيه از س��ال آينده بين 
زوج هاي جوان قشرهاي مختلف استان توزيع 
خواهد شد.  وی خاطرنشان كرد: در بحث مسكن 
نيز تالش مي شود براي عزيزان بسيجي خدماتي 
داشته باشيم، به اين صورت كه سپاه براي آنها 
مسكن بسازد يا بخشي از زمين ها در اختيار خود 
آنها قرار گيرد تا شروع به ساخت مسكن كنند.  
اين مسئول ادامه داد: در حوزه فرهنگي و ايثار 
و ش��هادت نيز يادواره ش��هدا در استان با هدف 
شناسايي نقش رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
و برجسته كردن شهداي شاخص و اتفاقاتي كه 
رزمندگان استان در تيپ ۴۸ فتح در آن دوران 

رقم زدند برگزار خواهد شد.

مشاور وزير راه و     مازندران
و  شهرس�ازي 
نماينده وزير راه در امور توسعه و زيربنايي و 
طرح هاي ويژه گفت:  از محل كمك هاي مردمي 
و خيران تاكنون 8هزار كيلومتر راه روستايي 

در كشور احداث شده است. 
سيدحسين ميرشفيع، مشاور وزير راه و شهرسازي 
و نماينده وزي��ر راه در امور توس��عه و زيربنايي و 
طرح هاي ويژه در جلس��ه انجمن خي��ران راه و 
ترابري گفت: انجمن با ورود به كمبودهاي حوزه 
راه استان ها و با آسيب شناسي و اولويت بندی ها 
از محل كمك ه��اي مردمي و خي��ران تاكنون 
بيش از ۸هزار كيلومتر راه روس��تايي س��اخته و 
5۰۰ دهنه پل نيز احداث كرده است.  وي با بيان 
اينكه با مشاركت خيران در حوزه ايمني و اصالح 
نقاط حادثه خيز تلفات جاده اي كمتر مي ش��ود، 
افزود: زمينه بسيار بااليي براي مشاركت خيران 
براي س��اخت جاده در مناطق روس��تايي وجود 
دارد.  ميرشفيع تأكيد كرد: خيران مي توانند به 
صورت مس��تقل در عمليات راه سازي روستايي 
مديريت داشته باشند.  مديرعامل انجمن خيران 
راه و ترابري گفت: اين انجمن در راستاي كاهش 
تلفات و صدمات رانندگ��ي در حوزه ايمني راه ها 

و محروميت زدايي راه هاي روس��تايي دور افتاده 
كشور كارهاي كم هزينه و پرفايده اي را با مشاركت 
مردمي در دست اقدام دارد.  وي ادامه داد: ساخت 
راه روستايي بدون مش��اركت مردمي امكانپذير 
نيست و خوش��بختانه اين اس��تان در مشاركت 
مردمي رتبه بااليي دارد.  ميرش��فيع گفت: بايد 
خيران راه و ترابري را به س��مت راه س��ازي، رفع 
نقاط پر حادثه و حل بحران تصادفات، پل سازي، 
مجتمع هاي خدماتي- رفاهي و نگهداري از راه ها 
سوق دهيم و از پتانسيل خوب اين حوزه در جهت 
ارتقاي فرهنگ ايمني و ترافيكي در بحث شبكه 
راه هاي ارتباطي كشور استفاده كنيم.  به گفته اين 
مسئول، راه ها مي توانند باعث شكوفايي مناطق دور 
افتاده و  تبادل كاالهاي زيادي بين آنها و مناطق 
شهري شوند. به همين دليل توجه به اين موضوع 
يعني يك كار دراز مدت و ماندگار كه ارزش بااليي 
دارد.  مديرعامل انجمن خيران راه و ترابري تأكيد 
كرد: جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه، ماندگاري 
روستاييان در آب و خاك پدري و توسعه صنايع 
كوچك و كش��اورزي در روس��تاها هم به وجود 
همين راه ها بستگي دارد. بنابراين از مردم و خيران 
مي خواهيم پا پيش گذاشته و براي بهبود شرايط 

روستاها از هيچ كمكي دريغ نكنند.

   آذربايجان غربي: اكبر قايمي، سرپرس��ت اداره حفاظت محيط 
زيس��ت نقده از آبگيري دو تاالب »دورگه س��نگي« و »آق قلعه« اين 
شهرس��تان از طريق رودخانه »گادر« خبر داد و گفت: آبگيري اين دو 
تاالب از چند روز قبل آغاز شده و با توجه به حقابه اين تاالب ها از اين 

رودخانه، آبگيري تا احياي كامل ادامه خواهد داشت. 
   قم: رضا مرادي پور، مدير س��تاد ديه استان قم با اش��اره به آزادي 
1۳۷ زنداني در 1۰ ماهه نخس��ت سال جاري از سوی اين ستاد گفت: 
12۷زنداني مرد و 1۰ زنداني زن از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه 
به همت ستاد ديه استان قم از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده 
خود بازگش��تند.  وي ادامه داد: 1۰1 زنداني به دليل بدهكاري مالي و 
2۴زنداني به خاطر عدم توانايي پرداخت نفقه، هش��ت زنداني به دليل 
عدم پرداخت مهريه، دو زنداني به دليل مش��كالت ناشي از تصادفات 
رانندگي و يك زنداني به دليل حوادث كارگاهي و يك زنداني به دليل 
ايراد صدمه بدني يا قتل شبه عمد و غير عمد در زندان به سر مي بردند. 
   مازندران: علي اصغر آسماني مقدم، مديركل بنياد مسكن مازندران 
گفت: تاكنون در هزار و2۰۰ روستاي مازندران يعني كمتر از 5۰ درصد 
طرح هادي در فاز يك و دو اجرا شده است.  وي با اعالم اينكه براي همه 
روستاهاي باالي 2۰ خانوار مازندران طرح هادي تهيه شده است، افزود: 
در بسياري از اين روستاها بيش از 1۰ سال طرح هادي اجرا و بازنگري 

دوباره هم شده است و تعدادي نيز منتظر بازنگري هستند. 
   خوزس�تان: دكت��ر الهام حوي��زي، رئيس دفتر حف��ظ و هدايت 
اس��تعدادهاي درخش��ان دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز از افزايش 
دانشگاه هاي ش��ركت كننده در المپياد دانشجويي قطب 1۰ كشوري 
خبر داد.  وي با اش��اره به برگزاري المپيادها در كش��ور به دو صورت 
متمركز و غيرمتمركز گفت: شيوه متمركز، آزمون هايي است كه همراه 
با كنكور برگزار مي شوند و در ش��يوه غيرمتمركز نيز آزمون به صورت 

تشريحي و جداگانه انجام مي شود. 
   خراس�ان جنوبي: هادي حق پناه، مس��ئول مي��راث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي شهرستان سربيش��ه خبر از اتمام فاز دوم 
مرمت قلعه تاريخي بركوه داد.  وي اف��زود: در فاز اول مرمت اين قلعه 
كه در سال گذشته انجام شد ديواره هاي بيروني بنا با پيشرفت فيزيكي 
۴۰درصد مورد مرمت قرار گرفت و در فاز دوم ادامه  ديواره ها و برج هاي 

اين قلعه مرمت شد و به پايان رسيد.

 ساخت 160 بيمارستان و مركز بهداشتي بركت
در 3 استان محروم 

مردم مناطق كم برخوردار سه استان محروم كشور از خدمات 160 
بيمارستان و مركز بهداش�تي و درماني بنياد بركت ستاد اجرايي 

فرمان امام بهره مند هستند. 
محمد مهجوری، معاون عمراني و طرح ه��اي زيربنايي بنياد بركت با 
بيان اينكه بنياد بركت تا به امروز 1۶۰ بيمارستان و مراكز بهداشتي و 
درماني شامل خانه بهداش��ت، مركز جامع سالمت، آزمايشگاه، پايگاه 
اورژانس، مركز تجهيزات پزشكي و پايگاه سالمت را در مناطق محروم و 
روستايي سه استان سيستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبي 
به بهره برداري رسانده و تقديم مردم اين مناطق كرده است، گفت: اين 
بنياد براي ساخت و تكميل 1۷۳ بيمارستان و مركز بهداشتي و درماني 
در استان هاي سيس��تان و بلوچستان، خوزس��تان و خراسان جنوبي 
قرارداد دارد كه تا به امروز 1۶۰ بيمارس��تان و مركز ب��ه بهره برداري 

رسيده و 1۳ مركز ديگر هم در دست اجراست. 
مهجوري در تشريح پروژه هاي بهداشتي و درماني بنياد بركت در سه 
استان مذكور افزود: از 1۶۰ بيمارستان و مركز بهداشتي و درماني كه 
به بهره برداري رس��يده، به ترتيب ۹۶، ۴۹ و 15 بيمارستان و مركز در 
مناطق محروم و روستايي استان هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان 

و خراسان جنوبي واقع شده است. 
اين مس��ئول با تأكيد بر اينكه عمده بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و 
درماني بركت در مناطق كم برخوردار قرار دارن��د، گفت: بنياد بركت 
س��اخت و تكميل 2۹۸ بيمارس��تان و مركز بهداش��تي و درماني در 
كشور را در دستور كار دارد كه تا به امروز 2۴۹ بيمارستان و مركز را به 
بهره برداري رسانده است.  به گفته معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي 
بنياد بركت، ۶5۰ منطقه روستايي تحت پوشش طرح هاي بهداشتي و 

درماني اين بنياد قرار دارند. 
مهجوري از تكميل و ساخت 1۰ هزار پروژه عمراني و زيربنايي بركت 
در س��ال جاري خبر داد و گفت: اين طرح ها در ۳1 استان كشور اجرا 
مي ش��وند و ۴ هزار و 5۰۰ روستا تحت پوش��ش فعاليت هاي بنياد در 
حوزه هاي عمراني و زيربنايي قرار دارند.  وي يادآور شد: بنياد بركت با 
هدف توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي شاخصه هاي سالمت 
و بهداشت و ارائه خدمات درماني به مردم مناطق محروم و كمتر توسعه 
يافته، اجرا و تكميل پروژه هاي بهداشتي و درماني را در مناطق محروم 
و روستايي كش��ور دنبال مي كند.  مهجوري درباره طرح هاي عمراني 
و زيربنايي بركت در كش��ور توضيح داد: بنياد بركت ساخت و تكميل 
5۸ هزار پروژه عمراني و زيربنايي شامل مدرسه، بيمارستان، كتابخانه، 
دارالقرآن، آزمايشگاه، مسجد، پايگاه اورژانس، مصلي، خانه بهداشت، 
حوزه علميه، خانه عالم، مركز تجهيزات پزشكي، پايگاه سالمت، مركز 
بهداشت، مركز جامع سالمت، احداث پل، راه س��ازي و آبرساني را در 
مناطق محروم و روستايي كشور در دس��تور كار دارد كه از اين تعداد، 

بيش از 52 هزار طرح را تكميل كرده و به بهره برداري رسانده است.

 بهره مندي 8 هزار دانش آموز ايالمي 
از مشاوره  آسيب هاي اجتماعي

در سال جاري بالغ بر 8 هزار  دانش آموز      ايالم
در س�طح اس�تان از آموزش ه�اي 
مش�اوره اي جلوگيري از آس�يب هاي اجتماعي بهره مند شده اند. 
سرهنگ حسين نجفي، جانشين فرمانده انتظامي استان ايالم در ديدار 
با مسئوالن و مربيان كودكان استثنائي مدرسه گل ها گفت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون براي ۸هزار دانش آموز دختر و پسر در 1۸۸ مدرسه، 
كالس هايي با موضوعات مختلف فرهنگي، اجتماعي و پيش��گيري از 
آسيب هاي اجتماعي برگزار شده و اميد است برگزاري اين كالس ها تا 

پايان سال ادامه داشته باشد.  
وي اف��زود: در انعقاد تفاهمنامه اي كه بين آم��وزش و پرورش با فراجا 
در راستاي آموزش همگاني و آسيب هاي اجتماعي در مدارس سطح 
استان انجام گرفته است، برگزاري اين ديدارها و كالس ها بيشتر تداوم 
می يابد.  جانشين فرمانده انتظامي استان ايالم عنوان كرد: توانمندي 
كودكان در بس��ياري از موضوعات بي بدليل است. بايد گفت كسي كه 
مي خواهد بهشت را احساس كند در جمع همين دانش آموزان مي تواند 

آن را حس كند و بايد به اين گل هاي ارزشمند اهميت داد.

اهداي 30 فقره جهيزيه به نوعروسان 
سرپل ذهاب 

پوش�ش  تح�ت  نوعروس�ان  ب�ه  جهيزي�ه  فق�ره   ۳0
كميت�ه ام�داد شهرس�تان س�رپل ذه�اب اه�دا ش�د. 
صدراله بابلي، فرماندار س��رپل  ذهاب گفت: در راس��تاي اهداف نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران تعداد ۳۰ فقره جهيزيه به نوعروسان 
تحت حمايت كميته امداد امام خميني )ره( اين شهرستان اهدا شد.  
وي افزود: اين جهيزيه ها ش��امل ش��ش قلم كاالي اساسي يخچال، 
تلويزيون، گاز، جارو برقي، وسايل آشپزخانه و ماشين لباسشويي است 
كه ارزش هر فقره به مبلغ 2۰۰ ميليون ريال است.  اين مسئول تصريح 
كرد: كميته امداد شهرستان تاكنون شش مرحله اهداي جهيزيه داشته 
كه در مجموع 1۷۰ فقره جهيزيه با اعتباري بالغ بر ۶ ميليارد تومان براي 
شروع زندگي به زوجين جوان تحت حمايت اهدا شده است.  بابلي گفت: 
البته تعداد جهيزيه هاي اهدايي به اين تعداد ختم نشده و قرار است در 

مناسبت هاي ديگر به ساير نوعروسان اقالم مورد نيازشان اهدا شود.

 آغاز به كار رويداد »يك صدا ايران« 
در گلستان

روي�داد »ي�ك ص�دا اي�ران« ب�ا ش�ركت 180 دانش آم�وز 
دختر و پس�ر از سراس�ر اس�تان گلس�تان آغاز به كار كرد. 
صبح ديروز رويداد »يك صدا ايران« در استان گلستان با شركت 
1۸۰ دانش آموز دختر و پسر كار خود را آغاز كرد.  رويداد يك صدا 
ايران در دو بخش پسران و دختران به مدت سه روز از پنجم بهمن 
آغاز ش��د و تا روز جمعه نهم بهمن ماه در كانون طه گرگان ادامه 
دارد.  در مجموع 1۸۰ دانش آموز گلستاني در رشته هاي ادبيات، 
هنرهاي تجس��مي، هنرهاي چند رسانه اي و تصويري و هنرهاي 
نمايشي براي حضور در رويداد »يك صدا ايران« انتخاب شده اند كه 
شامل 1۴۰ دانش آموز دختر و ۴۰ دانش آموز پسر است.   »يك صدا 
ايران« يك رويداد استعداديابي و تقويت كنش گري دانش آموزي 
است كه با همت حوزه هنري گلستان، وزارت آموزش و پرورش و 

دستگاه هاي متولي آموزش برگزار مي شود.

 اجراي 2 طرح مدرسه انقالب و محيا 
در مدارس سمنان 

 همزمان ب�ا ده�ه فجر انق�الب اس�المي دو طرح مدرس�ه 
انق�الب و محيا در مدارس اس�تان س�منان اجرا مي ش�ود. 
عادل خالقي ثمرين، مديركل آموزش و پرورش س��منان با اش��اره به 
برنامه هاي دهه فجر س��ال جاري در اين حوزه گفت: دو طرح شامل 
مدرسه انقالب و همچنين طرح محيا در اين دهه با محوريت آشنايي 
جوانان با جلوه هاي انقالب اس��المي اجرا مي ش��ود.  وي با بيان اينكه 
۳۰۰ مدرسه استان ميزبان اين طرح ها خواهند بود، افزود: اين طرح ها 
همزمان با آغاز جشن هاي دهه فجر آغاز خواهند شد.  اين مسئول ادامه 
داد: براي دانش آموزان اس��تان در قالب تبيين دس��تاوردهاي انقالب 
اسالمي برنامه هاي خوبي مانند جشن انقالب، مسابقات نشاط آفرين 
و مسابقات ورزشي  در نظر گرفته شده است.  به گفته خالقي ثمرين، 
يكي از رويكردهاي مراسم دهه فجر سال جاري در استان سمنان تبيين 
دستاوردهاي انقالب اسالمي و توجه به جنگ شناختي دشمنان است.

    سمنان    گلستان    كرمانشاه

بهره برداري از 64 پروژه كشاورزي در آذربايجان  شرقي
64 پ���روژه     آذربايجان شرقي
زيربناي�ي در 
بخش كشاورزي آذربايجان شرقي در دهه 
مي رس�د.  بهره ب�رداري  ب�ه  فج�ر 
 اكبر فتحي، رئيس جهاد كشاورزي آذربايجان 
ش��رقي گفت: به مناس��بت چهل وچهارمين 
سالگرد پيروزي ش��كوهمند انقالب اسالمي 
۶۴پ��روژه زيربناي��ي و تولي��دي در بخ��ش 
كشاورزي اين استان به بهره برداري مي رسد.  
وي افزود: پروژه هاي زيربنايي و توليدي در دو قالب پروژه هاي سرمايه گذاري با استفاده از تسهيالت 
بانكي و مشاركت سرمايه گذار در بخش كشاورزي مشتمل بر ۳۷ طرح و پروژه هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و عمراني در بخش كشاورزي مشتمل بر 2۷ طرح تقسيم بندي شده است كه با افتتاح اين 
طرح ها 2هزار و ۹5۹ مورد اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد شد.  اين مسئول ادامه 
داد: اين پروژه ها شامل 15 طرح در حوزه آب و خاك، 12 طرح در ارتباط با صنايع تبديلي، 1۳طرح 
در حوزه توليدات گياهي، هشت طرح مرتبط با امور عشاير، هفت طرح در بخش توليدات دامي، پنج 
طرح مرتبط با زيربخش شيالت و امور آبزيان، دو طرح مرتبط با شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي 

و دو طرح مرتبط با منابع طبيعي و آبخيزداري است. 
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 »گلرنگ« 300 هكتار از اراضي موقوفه 
زنجان را سبز مي كند

ب�ا س�رمايه گذاري در اراضي موقوفه     زنجان
اس�تان زنج�ان ۳00 هكت�ار از اي�ن 

زمين ها زير كشت گلرنگ و زيره مي رود. 
حجت االس��الم مختار كرمي، مدي��ركل اوقاف و ام��ور خيريه زنجان، 
در خصوص طرح هاي س��رمايه گذاري در موقوفات اس��تان گفت: يك 
زمين پنج هكتاري در آببر براي س��رمايه گذاري نيازمند آماده كردن 
بس��ترهايي بود و در اين راس��تا مجوز احداث چاه براي آن اخذ شد كه 
كار ارزش��مندي بود و ارزش زمين را دو برابر كرد.  وي با اشاره به اينكه 
براي تأمين ترانس زمين آببر 15۰ ميليون تومان هزينه ش��ده است، 
ابراز كرد: طرح درختكاري زيت��ون را در اين زمين پيگيري مي كنيم و 
تا عيد به اجرا درمي آيد و به اشتغال و توليد منجر خواهد شد.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه زنجان به طرح كشت گلرنگ اشاره كرد و گفت: اين 
گياه به صورت ديم كشت مي ش��ود و نياز آبي چنداني ندارد و از طرفي 
جهاد كشاورزي نيز حمايت هايي از آن دارد و ستاد اجرايي فرمان امام 
نيز كمك هايي در خصوص بذرهاي مادري ارائه مي دهد.  وي با اشاره به 
اينكه تعدادي از اراضي بدون حق بوده و مطلق در اختيار اوقاف است، 
بيان كرد: برنامه ريزي كرديم تا اين زمين ها شناسايي شود و در اختيار 
امين موقوفات قرار گيرد تا بتوان در آنها سرمايه گذاري و كشاورزي كرد.  
كرمي يادآور شد: در صورت اجاره زمين هاي كشاورزي موقوفه تنها يك 
دهم درآمد آن به اوقاف مي رسد اما اگر توسط امين اداره شود و در آن 
كارهاي مش��اركتي صورت گيرد 5۰ درصد درآمد به اوقاف مي رسد و 
ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كند.  وي تصريح كرد: بيش از ۳۰۰هكتار 
زمين مس��تعد توليد گلرنگ و زيره در استان زنجان اسفندماه كشت و 
تابستان برداش��ت مي ش��ود و در اين صورت درآمد بيشتري به اوقاف 

مي رسد و اين اقدام بزرگي است. 

 صنعت گردشگري ورزش هاي زمستاني 
يخ زده است

تنوع آب و هوايي و وجود منطقه بكر و زيبا در استان هاي مختلف 
ايران موجب شده است اين  سرزمين همواره به عنوان يكي از مناطق 
گردش�گري مورد توجه عالقه مندان داخلي و خارجي قرار گيرد.  
درحالي كه در برخي كشورها تنها در يك فصل مشخص مي توان به 
گشت و گذار پرداخت، اما در ايران هر چهار فصل مي تواند فرصت 
خوبي براي اين كار باشد.  درحال حاضر فصل زمستان و بارش برف 
در ارتفاعات اس�تان هاي كش�ور ازجمله چهارمح�ال و بختياري، 
فارس، اردبيل و كردستان موجب شده تا اين مناطق مستعد پذيرش 
گردشگر باشند، با وجود اين مزيت نسبي، نبود برخي زيرساخت ها 
از جمله استاندارد نبودن زمين ها و پيست هاي مخصوص ورزش هاي 
زمستاني سبب شده است نتوان بهره الزم را از اين فرصت طاليي برد. 

    
اسكي، يخ نوردي، بيل سواري يا همان شاول ريسينگ، لژسواري، يخ نوردي، 
نورديك كه ورزش تركيبي شامل دو ورزش صحرانوردي و پرش با اسكي 
است، ازجمله مهم ترين ورزش هاي زمستاني به شمار مي روند كه در بيشتر 
كشور هاي جهان طرفداران بسياري دارند و نكته مهم اينكه در بسياري از 
مناطق برفي ايران مي توان آنها را بازي كرد.  آمارها نشان مي دهد چهارمحال 
و بختياري، فارس، اردبيل، لرستان، كردستان، خراسان رضوي و آذربايجان 
غربي مستعد ترين استان ها براي انجام اين ورزش ها به شمار مي روند كه 
مي توانند عالوه بر ورزشكاران ايراني مجالي براي حضور گردشگران خارجي 

باشند و نام كشورمان را در ميان كشورهاي صاحبنام بلند آوازه كنند. 
   استان ها و ظرفيتي براي اسكي بازان 

در ميان انواع ورزش هاي زمس��تاني كه از آنها نام برده شد، به جرئت 
مي توان گفت كه اس��كي نام آش��ناتر از همه اس��ت و كمتر كس��ي را 
مي شناس��يد كه اطالعي از اين ورزش زمستاني نداشته باشد.  ويژگي 

اين ورزش ايجاب مي كند در داخل پيست انجام شود. 
خوش��بختانه در ايران تنوعي از اين مكان ها وجود دارد كه مي توان به 
پيست هاي اسكي زيادي از جمله شمشك، ديزين، دربندسر، توچال 
تهران، پيست اسكي تمندر اليگودرز، خوشاكو اروميه، كاكان كهگيلويه 
و بويراحمد، بيجار كردستان، سهند تبريز و شيرباد مشهد اشاره كرد. 

با تمام مزايا و ويژگي هاي موجود در اين پيست ها، اما افراد كمي به اين 
رش��ته مفرح می پردازند و علت هم  هزينه باالي ملزومات آن از جمله 
چوب اسكي و لباس هاي مخصوص است.  همين امر سبب شده تا اين 
مكان ها در بيشتر مناطق كشور به حال خود رها و عماًل عالقه مندان به 
اين رشته  با محدوديت مواجه شوند.  در ميان پيست هاي اسكي كه در 
استان ها وجود دارد مي توان از پيست اسكي بين المللي نسا شهرستان 
بيجار در كردستان كه قابليت اسكي روي برف و چمن را دارد نام برد.  
شش��م مردادماه س��ال ۸۸ بود كه اين مكان با هدف برگزاري اسكي 
روي چمن در فصل هاي گرم س��ال و اس��كي روي برف در زمستان از 
سوي معاون رئيس جمهور وقت افتتاح شد و به بهره برداري رسيد.  اما 
بي توجهي به بازسازي و حوادثي كه براي استفاده كنندگان روي داد، 
موجب شد تا چند سال قبل ازسوي اداره  كل استاندارد كردستان اين 
پيست تا زمان بازسازي كامل و كسب استانداردهاي الزم تعطيل شود.  
حامد جواليي، مديركل ورزش و جوانان استان كردستان با تأييد اين 
موضوع گفت: »فرسودگي تمام دستگاه ها و تجهيزات موجود در اين 

پيست مي طلبد تا هرچه زودتر مورد باز سازي قرار گيرد.« 
وي با بيان اينكه ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان براي بازسازي كامل پيست 
بيجار نياز است، افزود: »با توجه به هزينه باال اين اقدام تنها مي تواند از 
سوي بخش خصوصي انجام گيرد، اما اين بخش حاضر به سرمايه گذاري 
در اين مورد نيست.« اين مسئول بيان كرد: »در صورت باز سازي اين 
مجموعه با برپايي چند مسابقه در سطح بين المللي مي توان هزينه آن 
را جبران كرد بدون آنكه هزينه اي بر دولت وارد ش��ود.« اين اظهارات 
درحالي است كه بسياري از پيست هاي اسكي در كشور از كمبود هاي 
زيادي رنج مي برند و نياز به بازسازي، نوسازي و مراقبت دارند تا با فعال 

شدن آنها صنعت گردشگري زمستاني هم رونق بگيرد. 


