
19ط����رح در      مركزي
كارگ�روه ام�ور 
زيربنايي و شهرسازي استان مركزي با هدف 
رونق فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري 

براي اجرا به تصويب رسيد. 
ف��رزاد مخلص االئمه اس��تاندار مركزي در نشس��ت 
كارگروه امور زيربنايي و شهرس��ازي استان گفت: از 
20 طرح مطرح ش��ده در كارگروه ام��ور زيربنايي و 
شهرسازي استان مركزي با هدف رونق فعاليت هاي 
اقتصادي و سرمايه گذاري 19 مورد به تصويب رسيد 
كه به زودي عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.  وي افزود: 
اس��تقرار صنايع و طرح هاي گردشگري بايد با هدف 
تأمين متمركز زيرساخت هاي آب، برق و گاز انجام و 
متناسب با نياز شهرستان ها عملياتي شود. اين مسئول 
ادامه داد: تمديد طرح هاي صنعتي در استان نيز بايد 
با در نظر گرفتن مباحث زيس��ت محيط��ي و منابع 
طبيعي همراه باشد و تغيير كاربري ها  بر اساس ارائه 

نظرات كارشناسي و منطبق با نقشه هاي ترسيم شده 
اداره كل راه و شهرسازي استان و اين كارگروه باشد.  
مخلص االئمه گف��ت: چند طرح الح��اق به محدوده 
شهري در شازند، ساوه، كميجان و ميالجرد مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت و بيشتر موارد در راستاي كمك به 
طرح نهضت ملي مسكن به تصويب رسيد.  وي افزود: 
كليات طرح جامع گردش��گري و ورزش��ي تپه قاش 
سبز شهر جديد اميركبير نيز در اين نشست تصويب 

ش��د.  نماينده عالي دولت در استان مركزي با تأكيد 
بر تأمين زيرساخت ها در راس��تاي  اجراي طرح هاي 
گردشگري تصريح كرد: نشست هاي متعددي در راين 
راستا با مسئوالن كشوري و وزراي ذيربط برگزار شد 
و اميد است در فضاي مناسب، مجلس به لحاظ تأمين 
بودجه و دول��ت در خصوص انج��ام اقدامات اجرايي 
تعامل و همكاري الزم را داش��ته باشند.  مديركل راه 
و شهرسازي استان مركزي نيز در ادامه اين نشست 
گفت: سياست و رويكرد اصلي دولت تأمين زمين براي 
اقشار آسيب پذير جامعه است كه اكنون در قالب طرح 
نهضت ملي مسكن ساخته مي ش��ود.  حميد انعامي 
افزود: در چند سال اخير سرريز جمعيتي شهر اراك 
به سمت شهرهاي جديد س��وق داده مي شود كه در 
اين خصوص نياز است زمين با مالكيت دولتي براي 
مباحث نظامي، اجتماعي و فرهنگي تأمين شود كه غير 
از الحاق اراضي دولتي، گزينه ديگري مدنظر نيست و 

بايد از اين ظرفيت بيشترين بهره گيري شود. 

رونق اقتصادی در استان مرکزی با تصويب١٩طرح زيربنايي و شهرسازي
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پروانه سهرين بیگلو سجاد مرسلي

شركت نوجوانان خراسان جنوبي در طرح »شوق رويش« هالل احمر
ط�رح ش�وق      خراسان جنوبي
روي�ش هالل 
احمر با هدف پركردن اوقات فراغت جوانان 
و نوجوانان در تابستان در استان خراسان 

جنوبي آغاز شد. 
محمدرضا رضايي مديرعامل جمعيت هالل 
احمر خراس��ان جنوب��ي گفت: طرح ش��وق 
رويش با عنوان مهارت افزايي، توانمند سازي و 
غني سازي اوقات فراغت در راستاي بيانيه گام 
دوم انقالب به دو شيوه مجازي و حضوري برگزار مي شود.  وي افزود: اين طرح، با رويكرد آگاه سازي، 
توانمندسازي و افزايش نشاط اجتماعي، با تشكيل پايگاه هاي فرهنگي و آموزشي در مراكز امور جوانان 
اجرا مي شود.  اين مسئول با اش��اره به اينكه باال بردن تاب آوري جامعه در مواقع بحراني، حوادث و 
آشنايي همه آحاد مردم با امداد و نجات از مهم ترين اهداف طرح است، ادامه داد: فعال شدن خانه هاي 
هالل و كانون هاي سازمان و همچنين استفاده حداكثري اعضا از امكانات موجود از ديگر اهداف اجراي 
اين طرح است.  رضايي گفت: در راستاي اجراي اين طرح، آموزش زبان انگليسي، پيشگيري از اعتياد، 

اردوهاي فرهنگي، زيارتي، جهادي و آموزشي، مسابقات فرهنگي و ورزشي برگزار خواهد شد.

زندان اهر به كارگاه صنعتي زندانيان تبديل مي شود
با توجه به وجود     آذربايجان شرقي
ي  ه ه�ا گا ر كا
متنوع كارآموزي صنعتي در زندان اهر اين 
ندامتگاه مي تواند به يك مركز صنعتي براي 

زندانيان تبديل شود. 
محم��د ج��وادي مدي��ركل زندان ه��اي 
آذربايجان ش��رقي با تأكيد بر اينكه زندان اهر 
قابليت تبديل به زندان صنعتي با هدف ايجاد 
كارگاه توليدي و كاهش آسيب هاي اجتماعي 
را دارد، گفت: با الحاق فضايي براي ايجاد كارگاه توليدي زندانيان مي توانيم زندان اهر را به زندان صنعتي 
به عنوان پايلوت تبديل كنيم.  وي افزود: انتظار مي رود تا معادن اهر از محل مسئوليت هاي اجتماعي 
در زمينه اشتغال زندانيان سرمايه گذاري كنند، هرچند سرمايه گذاري چند ميليارد توماني شايد براي 
معادن تأثير قابل  توجهي نداشته باشد اما حوزه آسيب هاي اجتماعي و توانمندسازي زندانيان را متحول 
مي كند.  اين مسئول با بيان اين كه اداره  كل زندان هاي آذربايجان  شرقي در بحث اجراي كارگاه هاي 
فني و حرفه اي توانست رتبه دوم كشوري را كسب كند، يادآور شد: زندان هاي آذربايجان  شرقي محل 

تنبيه زندانيان نيست، بلكه با رويكرد تربيتي و اصالح زندانيان پيش مي رويم.

3 بيمارستان صحرايي در مرز خسروي راه اندازي مي شود
ب�ا ه����دف      كرمانشاه
خدمت رساني 
به زائران اربعين كه از مرز خس�روي عبور 
مي كنند، سه بيمارس�تان صحرايي در اين 

منطقه ايجاد مي شود. 
قباد محمدي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي استان 
كرمانشاه با بيان اينكه بايد برنامه ريزي هاي الزم در 
زمينه بهداشت و درمان زائران انجام شود، گفت: با 
توجه به كاهش بار بيماري كرونا به دليل مجاهدت 

كادر درمان و واكسيناسيون گسترده، امسال ميزبان زائران عتبات عاليات خواهيم بود. وي با بيان اينكه سه 
بيمارستان صحرايي در نزديكي مرز خسروي استقرار پيدا مي كند، افزود: بيمارستان هاي ثابت در شهرستان هاي 
قصرشيرين، سرپل ذهاب، گيالنغرب و اسالم آباد غرب از نظر تجهيزات و نيروي انساني تقويت مي شوند.   هومن 
رفيعي مدير مركز اورژانس پيش بيمارستاني استان كرمانشاه نيز گفت: در اربعين امسال سيستمي طراحي شده 

كه مديران سالمت به صورت كامپيوتري مي توانند وضعيت لجستيك و نيروهاي خود را رصد كنند.

۲۴هزار هكتار از عرصه هاي بياباني البرز 
كانون توليد ريزگرد است

 آغاز پويش حاميان ساخت مسكن 
با هدف كمك به محرومين گلستاني

۲۴هزار هكتار از     البرز
۴۵ هزار هكتار 
عرصه هاي بياباني البرز را كانون هاي توليد 
ريزگرد در داخل استان تش�كيل مي دهد. 
 حام��د فرض��ي مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري البرز با اش��اره به اينكه طوفان هاي 
شن سبب خس��ارت به راه هاي مواصالتي بين 
روستاها و زمين هاي كش��اورزي و تجمع شن 
و ماسه در پش��ت در هاي خانه هاي روستاييان 
استان شده است، گفت: مهم ترين مراكز بالقوه 
و بالفعل توليد ريزگرد در استان شامل تعدادي 
از س��امان هاي عرفي شهرستان هاي نظرآباد و 
اشتهارد از قبيل قارپوزآباد، صفرخواجه، حسين 
خانلو روس��تايي، نجم آباد، قش��الق محمدلو، 
شيرين بالغ، حسين خانلو عمومي، قره ترپاق، 
دايلرو بايلر و پلنگ آباد است.  وي با بيان اينكه 
2۴هزار هكت��ار از ۴۵هزار هكت��ار عرصه هاي 
بياباني البرز را كانون هاي توليد ريزگرد در داخل 
استان تش��كيل مي دهد، افزود: دامنه فعاليت 
كانون هاي توليدكننده ريزگرد بيش��تر محلي 
و در سطح استان هاي البرز و تهران است.  اين 
مسئول ادامه داد: وضعيت فعاليت اين كانون ها 
به گونه اي اس��ت كه با وزش بادهاي با سرعت 
باال در س��ال هاي گذش��ته طوفاني از ريزگرد 

ايجاد مي شده كه مسير راه هاي بين شهري و 
روستايي قابل شناسايي نبوده كه اين موضوع در 
سال هاي اخير تا حدود زيادي مهار شده است.  
فرضي به داليل ب��روز كانون هاي توليدكننده 
ريزگرد اش��اره كرد و گف��ت: مهم ترين عامل 
بروز اين پديده  عوامل انس��اني از قبيل وجود 
دام مازاد، شترهاي سرگردان و احداث جاده و 
معدن بدون مجوز است كه بروز خشكسالي هم 
در تش��ديد اين پديده نقش بسزايي دارد.  وي 
به عمده ترين برنامه هاي مقابل��ه با ريزگرد در 
استان اشاره و اعالم كرد: اجراي طرح ترويجي 
ترسيب كربن و كالس هاي آموزشي- ترويجي 
و عمليات نهالكاري با گونه هاي مقاوم به شرايط 
بياباني از قبيل ت��اغ، آتريپلكس و ق��ره داغ و 
حفاظت و قرق و مبارزه با قاچاقچيان درختان 
تاغ در برخي مناطق بيابان��ي و پروژه مبارزه با 
آفات در سطح نهالكاري هاي سنواتي از جمله 
اين برنامه هاس��ت.  مدي��ركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري اس��تان البرز با اشاره به برنامه هاي 
مهار كانون ه��اي ريزگرد گف��ت: نهالكاري در 
عرصه هاي بياباني در قالب طرح هاي مطالعاتي، 
انجام بذرپاشي هوايي با گونه اي مناسب، قرق 
كامل تمامي عرصه هاي بياباني و حس��اس به 

فرسايش كه منشأ برداشت هستند.

پويش حاميان     گلستان
احداث مسكن 
با هدف كمك به محرومين در ساخت يا تكميل 
واحدهاي مسكوني آنها در گلستان آغاز شد. 
س��يدمحمد حس��يني مديركل بنياد مسكن 
گلستان گفت: پويش حاميان مسكن محرومين 
آغاز شده است و در هفته هاي آينده با همكاري 
فرمانداران و بخشداران در شهرستان هاي استان 
اجرا مي شود.  وي افزود: در اين طرح از اقشار، 
صنوف و واحدهاي تولي��دي كه فعاليت دارند 
كمك گرفته مي شود. اين مس��ئول ادامه داد: 
بخشي از اجراي اين طرح به اين شكل است كه 
صاحبان مشاغل مانند پزشكان، دندانپزشكان 
و ديگر صنوف اقساط ماهانه برخي از محرومين 
را كه قادر به پرداخت اقساط بانكي طرح مسكن 
نبودند طي چند سالي كه خود توافق مي كنند 
پرداخت مي نمايند.  حس��يني با بي��ان اينكه 
خيرين هم مي توانند نقش بس��زايي در اجراي 
اين طرح در راس��تاي تحقق اهداف دولت در 
تأمين مسكن محرومين ايفا كنند، گفت: هر فرد 
مي تواند از يك تا چند نفر در اين بخش حمايت 
كند.  وي افزود: برخي واحدهاي توليدي كه در 
حوزه مصالح و وس��ايل مورد نياز مسكن مانند 
در و پنج��ره، آهن آالت، آجر و غيره هس��تند 

مي توانند مصالح مورد نياز يك تا چندين واحد 
مس��كوني را براي تكميل مس��كن محرومين 
تقبل كنند. مديركل بنياد مسكن گلستان ادامه 
داد: اميد داريم با همكاري همه دس��تگاه هاي 
اجرايي، فرمانداران، خيران و حاميان اين طرح 
به خوبي و به عنوان الگو در ديگر اس��تان هاي 
كشور اجرا شود.  حسيني گفت: در كشور تعداد 
20 هزار واحد مسكوني براي محرومين در نظر 
گرفته ش��ده كه سهم گلس��تان در فاز نخست 
۵۷۸ واح��د ب��ود.  وي افزود: ب��ا پيگيري هاي 
صورت گرفته، به صورت متمم تعداد ۸00واحد 
مسكوني ديگر در راستاي اين طرح به گلستان 
اختصاص داده ش��د كه اميدواريم ظرف مدت 
دو هفته ت��ا 20 روز آينده متقاضي��ان واقعي 
شناسايي و پرونده آنها تشكيل شود تا بتوانيم 
اعتبارات اين تعداد را ج��ذب كنيم.  مديركل 
بنياد مس��كن گلس��تان ادامه داد: كمك اين 
بنياد و بنياد مستضعفان كش��ور در اين طرح 
مبلغ ۵0ميليون تومان كمك بالعوض، 10 تن 
سيمان رايگان و 2هزار و 200 كيلوگرم ميلگرد 
رايگان و پرداخ��ت تس��هيالت 200 ميليون 
توماني با كارمزد ۵درصد و بازپرداخت 20 ساله 
و تضامين زنجيره اي براي محرومين ساكن در 

روستاها خواهد بود.

  بوشهر: فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران در يادواره شهداي 
جزيره مجنون شهرستان بندرگناوه استان بوشهر گفت: امروز ابرقدرت دنيا 
جرأت نمي كند وارد خليج فارس شود و اگر بخواهد تخلفي هم انجام دهد به 
طور قطع رزمندگان غيور ايران اسالمي برخورد خواهند كرد.   سردار سرتيپ 
دوم پاسدار رمضان زيراهي افزود: مردم شهرستان گناوه هنگامي كه آبادان در 
محاصره شديد بود، خودجوش با شناورهاي مردمي، آذوقه، مهمات، سالح و 

نيرو ترابري كردند و علت آن انگيزه الهي و معنوي در اين حماسه بود. 
   كاش�ان: محمد ظريفي فرماندار نطنز با اشاره به رهاورد سفر استاني 
رياس��ت جمهور به اصفهان و حضور دكتر اسالمي معاون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان انرژي اتمي به شهرهاي نطنز و بادرود در هفته گذشته گفت: 
با توجه به پيگيري هاي انجام شده، اعتباري حدود 3۸0 ميليارد تومان از 
محل اعتبارات سفر استاني رياست جمهوري و هيئت دولت براي اجراي 

پروژه هاي زيربنايي در نظر گرفته شده است. 
  آذر بايجان ش�رقي: عابدين خرم اس��تاندار آذربايجان شرقي در 
مراسم بهره برداري از طرح اصالح ظرفيت ايستگاه پمپاژ شماره ۵ خط 
آبرساني تبريز گفت: اصالح اين ايستگاه ۵  باعث بهبود و پايداري مناسب 

تأمين آب شرب مورد نياز مي شود. 
  يزد: غالمعلي دهش��يري رئيس كل دادگستري اس��تان يزد در آيين 
آزادس��ازي هفت محكوم جرائم مالي غيرعمد كه به مناسبت بزرگداشت 
هفته قوه قضائيه انجام شده است، گفت: تعداد ۴0 زنداني از زندان كه از اين 
تعداد هفت محكوم مالي جرائم غير عمد بودند با كمك نيكوكاران و ستاد 

ديه استان به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند. 
   اردبيل: لطف اله بابايي مدير پايانه مرزي بيله سوار گفت: در سه ماهه اول 
سال جاري 110هزار تن كاالي ايراني از پايانه مرزي بيله سوار توسط ۴هزار و 
99۴دستگاه كاميون جمهوري آذربايجان، روسيه، تاجيكستان، گرجستان 
و قرقيزستان از مرز خارج شده است.  وي با بيان اين كه صادرات كاال در مدت 
يادشده 1۶درصد كاهش يافته است، افزود: كاالهاي ايراني به كشورهاي 

جمهوري آذربايجان، روسيه، گرجستان و حوزه قفقاز صادر شده است. 
  گيالن: مديركل كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان گيالن با اشاره 
به مشاركت بيش از 3۴ميليارد توماني مردم خير گيالني در طرح احسان 
مهدوي گفت: در قالب طرح اطعام مه��دوي، ۴90هزار پُرس غذاي گرم و 
22۵ هزار بسته افطاري ساده، در 20۸ پايگاه اجراي اين طرح، طبخ و بين 
نيازمندان سراسر استان توزيع شده است.  عباس اهرابي با اشاره به ميزان 
مشاركت هاي مردمي افزود: بيش از 23ميليارد و ۵00 ميليون تومان از طريق 

جذب مشاركت هاي مردمي صرف توزيع غذاي گرم و افطاري ساده شد. 
  قم: مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: در اراضي 
داراي آب شور استفاده از آبياري كم فشار و لوله هاي ايزوفلوم توصيه مي شود 
و در اراضي كه كيفيت آب مناس��ب است آبياري تيپ به خصوص در گياه 
ذرت و كلزا استفاده مي شود.  مهندس محمدحسين احمدپور افزود: غير 
از اين هم حدود 1۸دستگاه سنتر پيوت در اراضي آستان مقدس حضرت 
معصومه)س( در منطقه گازرون مورد بهره برداري قرار گرفته كه هر دستگاه 

۴0 تا ۵0 هكتار سطح زير كشت را پوشش مي دهد. 
  آذربايجان غربي: مديركل راهداري و حم��ل و نقل جاده اي آذربايجان 
غربي از در حال احداث بودن 3۶باب مجتمع خدماتي و رفاهي با موافقت اصولي 
فعال در سطح محورهاي مواصالتي استان خبر داد. پيمان آرامون گفت: بخش 
خصوصي مشاركت خوبي براي ساخت اين مراكز دارد و درخواست هاي آنها در 

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان در حال بررسي است.

 حدنگاری۱۲۲هزار هكتار
 از اراضي كشاورزي زنجان

با توجه به اينكه مس�احت حدنگاري ش�ده اراضي مل�ي و موات 
زنجان در س�ال گذش�ته به يك ميلي�ون و 1۳ه�زار و ۸11 هكتار 
رس�يد، در س�ال جاري ني�ز عملي�ات حدن�گاري در 1۲۲هزار و 
1۵۸ هكت�ار از اراض�ي كش�اورزي اين اس�تان انجام مي ش�ود. 
معاون امالك اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان گفت: عمليات 
حدنگاري در 122 هزار و 1۵۸ هكتار از اراضي كشاورزي زنجان انجام 
مي شود.  حسين كاظمي با بيان اينكه در پايان سال گذشته مساحت 
حدنگاري شده اراضي ملي و موات به مساحت يك ميليون و 13 هزار و 
۸11 هكتار رسيد، ادامه داد: بقيه اراضي ملي و موات حدنگاري نشده، 
۵۷ هزار و 1۸۷ هكتار است كه طبق هماهنگي به عمل آمده با اداره  كل 
منابع  طبيعي استان ظرف يك ماه در صورت ارائه اطالعات الزم از سوي 
متولي امر ميزان اراضي ملي و موات حدنگاري ش��ده به يك ميليون و 

132هزار هكتار خواهد رسيد. 
وي تصريح كرد: حدنگاري اراضي كش��اورزي تا پايان س��ال 139۶ از 
ميزان ۸۷۵ هزار هكتار اراضي كشاورزي استان، ۴۵00 هكتار حدنگاري 
ش��ده بود.  كاظمي تأكيد كرد: در سال گذش��ته اداره كل ثبت اسناد و 
امالك استان با همكاري سازمان جهاد كشاورزي و اخذ اعتبارات الزم 
از سازمان ثبت نس��بت به انعقاد قرارداد با دو شركت بخش خصوصي 
براي اجرايي كردن عمليات تطبيق و مستندسازي اراضي كشاورزي در 

شهرستان هاي زنجان، ايجرود و خدابنده اقدام كرديم. 
وي افزود: نزديك به ۵3 ه��زار پرونده زمين به مس��احت 122 هزار و 
1۵۸هكتار براي اجرايي ش��دن عمليات حدنگاري اراضي كش��اورزي 
جمع آوري شد.  معاون امالك اداره  كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
افزود: تاكنون از ۸۷۵ هزار هكتار اراضي كشاورزي، 12هزار و 131 هكتار 
حدنگاري شده و براي حدنگاري مابقي اراضي كشاورزي حدنگاري نشده 

بايد رفع موانعي انجام پذيرد. 
كاظمي تصريح كرد: حدنگاري شهرهاي زير 2۵هزار نفر در سال 9۶ به 
ميزان 12۸۵ قطعه به مساحت ۴1 هكتار حدنگاري انجام شده بود و در 
سال گذشته اداره كل ثبت اسناد و امالك استان با همكاري بنياد مسكن 
انقالب اسالمي نسبت به حدنگاري امالك شهرهاي زير 2۵هزار نفر اقدام 
كرد و در حال حاضر از امالك شهرهاي زير 2۵ هزار نفر تعداد 13هزار و 

1۸1قطعه به مساحت ۵۶9 هكتار حدنگاري شده است. 
وي گفت: متقاضي محور بودن طرح و استقبال نكردن زارعان به داليل 
مالي يكي ديگر از موانع موجود در راس��تاي اجرايي ش��دن حدنگاري 
اراضي كشاورزي است و ۷0 تا ۸0 درصد متصرفان داراي قولنامه عادي 
است.  معاون امالك اداره  كل ثبت اس��ناد و امالك استان زنجان بيان 
داشت: با همكاري دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 139۶ از كل امالك 
و اراضي دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان تعداد 1۷۵۶ قطعه به مساحت 

1۶هزار و 1۸۵ حدنگاري شد. 
كاظمي ياد آور شد: طي سال گذشته اداره كل ثبت با همكاري تعدادي 
از دستگاه هاي اجرايي استان و انعقاد قرارداد با بخش خصوصي نسبت 
به حدنگاري امالك و اراضي دستگاه هاي اجرايي در سطح استان اقدام 
كرد و در حال حاضر از امالك و اراضي دستگاه هاي اجرايي استان تعداد 

۶۷31 قطعه به مساحت 3۴ هزار و ۴22 هكتار حدنگاري شده است.

 كرونا فروكش كرد 
باز هم گردشگري اوج نگرفت

تك ت�ك اس�تان هاي اي�ران از ظرفي�ت بالق�وه اي ب�راي جذب 
گردشگرهاي داخلي و خارجي برخوردارند و مي توان با نگاه ويژه 
به آنها اقتص�اد كش�ور را در كمترين زمان متحول ك�رد. هر چند 
سال هاس�ت از اقتصاد منهاي نفت براي ايران صحبت مي شود اما 
هرگز طرح و برنامه مشخصي براي رسيدن به اين هدف ارائه نمي شود 
و بيش�ترين ش�وق و ذوق ها از آمارهايي اس�ت كه هر از گاهي در 
گزارشات بين المللي منتشر مي شود و مسئوالن فكر مي كنند با اين 
اعداد و ارقام تغييري در صنعت گردشگري ايران به وجود آمده است. 

    
چند روز پيش »شوراي جهاني سفر و گردش��گري« گزارشي منتشر 
كرد كه در بخش��ي از آن آمده بود، صنعت گردش��گري ايران در سال 
2021 با رشد ۴0 درصدي مواجه بوده اس��ت.  بر اساس اين گزارش، 
در ايران نيز با رنگ باختن كرونا ش��اهد احياي صنعت گردشگري در 
سال 2021 بوده ايم، در حالي كه طي سال 2020 صنعت گردشگري 
ايران با رشد منفي ۴۵ درصدي مواجه ش��ده و ارزش آن به 1۴۴ هزار 
ميليارد تومان كاهش يافته بود، در س��ال 2021 اين صنعت در ايران 
رشد مثبت ۴0 درصدي را تجربه كرد و ارزش آن به 202 هزار ميليارد 

تومان افزايش يافت. 
همچنين ميزان اشتغال در اين صنعت نيز ۵/1 درصد افزايش داشته و 

گردشگران خارجي 2/۵ميليارد دالر در ايران خرج كرده اند. 
اما حقيقت اين اس��ت كه 202 هزار ميليارد تومان با احتس��اب دالر 
2۸هزار توماني به رقمي حدود ۷/2 ميليارد دالر مي رسد و 2/۵ ميليارد 
دالر خرج توريست ها در ايران هم در مقايسه با درآمد 2۴ ميليارد دالري 

تركيه در همان سال ما را به رقم يك درصد درآمد تركيه مي رساند. 
بي شك اشتباه برخي مسئوالن در تعريفشان از واژه »درصد« است كه با 
ديدن برخي ارقام فكر مي كنند تحولي بزرگ در برخي عرصه ها رخ داده 
است. آنها وقتي عددي را مي بينند بدون توجه به اينكه در كنار آن يك 
واژه درصد هم آمده، خيلي زود شگفت زده مي شوند.  »درصد« به معني 

»برابر« نيست و ۴0درصد افزايش به معني ۴0برابر شدن نيست. 
   سهم ايران كمتر از يك درصد درآمد جهاني

سال هاست مسئوالن و تصميم گيران بخش اقتصاد كشور به دنبال يافتن 
جايگزيني براي درآمدهاي نفتي هستند.  توسعه صادرات غير نفتي مانند 
فرش، پسته، زعفران و موارد ديگر همه در اين راستا بوده و با اينكه برخي 
از اين محصوالت درآمد هاي ارزي مناسبي هم داشتند اما هرگز نمي شد 
به صورت ثابت روي آنها حساب باز كرد. حاال بحث گردشگري و در رأس 

آن گردشگري سالمت بيش از هر چيز ديگري مطرح است. 
موضوعي كه از دو منظر سالمت و گردشگري بسيار حائز اهميت است 
و آمارها نشان مي دهد درآمدزايي ايران به دليل داشتن پزشكان ماهر 
و جراحان مجرب در كنار طبيعت بكر، آب هاي گ��رم، كوير، كوه ها و 
گياهاني كه هر كدام داروخانه اي بزرگ به شمار مي آيند، مي تواند قابل 
توجه باشد.  براساس آمارهاي جهاني گردش مالي بخش گردشگري در 
جهان تا قبل از شيوع كرونا 1۵00ميليارد دالر و سهم ايران 12ميليارد 

دالر بوده است، يعني كمتر از يك درصد. 
صنعت گردشگري در همه كشورها سه هدف اصلي را دنبال مي كند كه 
اشتغالزايي، ارزآوري و درآمدزايي را شامل مي شود.  صنعت گردشگري 
اهداف فرعي ديگري نيز دارد كه رونق فعاليت هاي اقتصادي، رونق صنايع 

داخلي و گسترش همكاري هاي بين المللي از مهم ترين آنهاست. 
   گردشگري يك استان تركيه بيشتر از نفت ايران

جاذبه هاي گردشگري ايران به مراتب بيشتر از جاذبه هاي گردشگري 
تركيه است. در گذشته قرار بر اين بود كه ايران به جاي توسعه صنعت 
كش��اورزي به قطب صنعتي و گردشگري تبديل ش��ود، ولي بعدها به 
داليل سياسي و فرهنگي، گردشگري ايران س��ير نزولي پيدا كرد. در 
مقابل جذب گردشگر در تركيه سير صعودي داشته و دارد، به گونه اي 
كه درآمد گردشگري اس��تان »آنتاليا« در تركيه، دو برابر درآمد نفتي 

ايران در سال 2021 بوده است. 
اگرچه آمار فروش نفت محرمانه است اما اواسط سال گذشته بود كه 
معاونت اقتصادي رئيس جمهور در گزارش��ي اعالم كرد درآمد نفتي 
ايران در ش��ش ماهه نخست امس��ال)1۴00( 1٫2 ميليارد دالر بوده 
است.  اين رقم در شرايطي عنوان ش��د كه اين معاونت مي خواست از 
افزايش ميزان فروش نفت خبر دهد، زي��را در ادامه گفته بود اين رقم 

معادل كل سال 1399 بوده است. 
حاال براي دانس��تن نقش گردش��گري در بهبود ش��رايط يك كشور و 
شكوفايي اقتصاد آن، به يكي از كشورهاي همسايه سر مي زنيم و فاصله 

درآمد صنعت توريسم آنها با صنعت نفت خود را مقايسه مي كنيم. 
اولين روزهاي آغاز سال جديد ميالدي يعني 2022 بود كه وزير فرهنگ 
و گردشگري تركيه در گفت وگو با خبرگزاري آناتولي به كسب درآمد 
2۴ميليارد دالري كشورش از صنعت گردشگري در سال 2021 اشاره 
كرد و با عنوان اين مطلب كه به هدفمان رس��يديم، سخن بزرگ تري 

گفت: »اين هدف براي سال جاري بايد به 3۴/۵ ميليارد دالر برسد.«
گرچه تركيه بر اس��اس ش��اخص هاي رقابتي در صنعت توريس��م در 
رتبه ۴3 قرار دارد، اما يكي از 10 كشور برتر توريستي جهان به شمار 
مي آيد و بر همين اساس در سال 201۸ رتبه ششم برترين كشور هاي 

گردشگرپذير را از آن خود كرد. 
تركيه در آن س��ال با رش��د ۶ درصدي، پذيراي ۴۶ ميليون گردشگر 
خارجي و كس��ب درآمد 2۵ ميليارد دالري حاصل از توريس��ت هاي 
بين المللي بود! اين در حالي اس��ت كه اين كشور در سال 2019 نيز با 
رشد 12درصدي پذيراي بيش از ۵1 ميليون توريست خارجي بود و به 

درآمد 30 ميليارد دالري دست يافت. 
اما بازار گردشگري ايران كه در س��ال 201۸ به رشد قابل  توجهي در 
كس��ب درآمد حاصل از اين بازار دس��ت يافته بود در 9 ماهه نخست 
سال 2019 نيز با توجه به نوس��انات دالر با رشد ۴0 درصدي در ورود 

گردشگران خارجي همراه بود. 
در سال 201۸ اگرچه ايران با پذيرش ۸ ميليون گردشگر خارجي در 
رتبه ۸9 مقاصد توريستي جهان قرار گرفت، اما كسب درآمد 12ميليارد 
دالري با رشد 3۸ درصدي منجر به قرار گرفتن در رتبه 3۵جهان شد. 
س��هم بازار گردش��گري در اقتصاد ايران به ط��ور ميانگين ۷/۵درصد 
ارزيابي شده كه بنا بر اعالم سازمان جهاني گردشگري در سال 201۸ 
حدود ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور به بازار گردشگري تعلق 
دارد.  با تمام اين تفاس��ير گردش��گري در ايران از آن دس��ته كسب و 
كارهايي به شمار مي آيد كه سال هاست مهجور مانده و با ورود كرونا هم 
آسيب هاي بيشتري ديده است.  از لغو برخي سفرها تا ممنوعيت ورود و 
خروج به برخي شهرها. با اينكه در آن زمان هم دولت از تهيه بسته هاي 
حمايتي خبر داد اما مثل هميشه اتفاقي رخ نداد و حاال با فروكش كردن 
كرونا هم معلوم است برنامه اي براي احياي اين صنعت وجود ندارد اال 

وعده وعيدهاي هميشگي.

 اجراي 36 طرح عمراني 
در راستاي تأمين زيرساخت های سمنان 

در راس�تاي تأمين زيرساخت براي حضور س�رمايه گذاران 
۳6 طرح عمراني و زيرساختي در شهرك ها و نواحي استان 

سمنان در حال اجراست. 
محمدرضا باقري مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي سمنان گفت: 
3۶ طرح عمراني و زيرساختي در شهرك ها و نواحي استان در راستاي 
تأمين زيرساخت براي حضور سرمايه گذاران در دست اجراست.  وي، 
ارزش طرح هاي عمراني در دست اجرا در شهرك ها و نواحي صنعتي 
را 2هزار و 12۸ ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: اجراي تصفيه خانه 
فاضالب، خط داخلي انتقال فاضالب، احداث واحدهاي كارگاهي، 
اجراي منبع بتني 10هزار مترمكعبي، شبكه روشنايي، شبكه گاز، 
عمليات خاكي، جدول سازي و زيرسازي از جمله كارهايی است كه در 
اين راستا انجام می شود.   باقري ادامه داد: با اجراي پروژه هاي عمراني 

افزايش رونق در بخش توليد و صنعت سمنان رقم زده مي شود.

 5هزار زنداني خوزستاني 
گواهينامه حرفه اي گرفتند

۵هزار گواهينامه حرفه آموزي براي زندانيان استان خوزستان 
طي سال گذشته صادر شد. 

پژمان پروين مديركل زندان ها و اقدامات تأميني خوزستان گفت: سال 
گذشته ۵هزار گواهينامه حرفه آموزي براي زندانيان اين استان صادر 
شد.  وي افزود: در اين گواهينامه ها هيچ نامي از زندان نيست و اين افراد 
مي توانند بعد از آزادي به هر مؤسسه اي مراجعه و وام دريافت كنند.  اين 
مسئول ادامه داد: اولويت دوم، اجراي برنامه هاي كاهش جمعيت كيفري 
و اولويت س��وم تغذيه زندانيان با هدف ارتقاي كيفيت غذاي آنهاست. 
تالش داريم غذاي با كيفيت و كميت مناس��ب به مددجويان زندان ها 
ارائه كنيم.  پروين گفت: اولويت بعدي، انجام مسئوليت اجتماعي با هدف 
توجه به خانواده زندانيان از طريق توسعه خدمات حمايتي است. در سال 
گذشته بيش از 13هزار و ۵00 خدمت به خانواده هاي زندانيان ارائه شد 
كه براي اين خدمات بيش از ۷ ميليارد و ۵00 ميليون تومان هزينه شد.

راه اندازي سامانه »من« با هدف كاهش 
حضور شهروندان در مراكز قضايي 

سامانه قضايي »من« در دو بخش به شهروندان حقيقي و افراد 
حقوقي با هدف كاهش حضور ش�هروندان در مراكز قضايي 

خدمات ارائه مي كند. 
رضا باقري معاون قضايي دادگستري شيراز با اشاره به راه اندازي سامانه 
قضايي من با هدف كاهش حضور شهروندان در مراكز قضايي گفت: اين 
خدمات شامل ابالغ الكترونيك قضايي، مشاهده و چاپ ابالغيه هاي 
الكترونيك قضايي مانند ابالغيه هاي وقت رس��يدگي، دادنامه و قرار 
نهايي اس��ت.  وي افزود: همچنين اين سامانه قابليت تصميم نهايي، 
اجرائيه، رفع نقص، تجديدنظرخواهي، فرجام خواهي، تبادل لوايح، 
تعيين مهلت براي انجام كار دريافت پيوست هاي ابالغيه و چاپ گروهي 
آنها، جست وجوي ابالغيه براساس شماره و ارسال اليحه در دادگاه هاي 
بدوي تجديد نظر و ديوان را دارد.  اين مسئول قضايي ادامه داد: در اين 

سامانه استعالم مالي افراد براي انجام  معامالت هم مي توان انجام داد.

   فارس   خوزستان    سمنان

مشهد ميزبان هفتمين دوره مسابقات ملي قرآن فرهنگيان كشور 
هفتمين دوره     خراسان رضوي
مسابقات ملي 
قرآن، عت�رت و نماز فرهنگيان كش�ور به 
ميزباني آموزش و پرورش خراسان رضوي 

در مشهد برگزار شد. 
ميكائيل باقري مديركل ق��رآن، عترت و نماز 
وزارت آموزش و پرورش در س��فر به اس��تان 
خراسان رضوي گفت: هفتمين دوره مسابقات 
در رشته هاي حفظ كل قرآن، حفظ 10جزء، 
قرائت، نهج البالغه و احكام در دو بخش خواهران و برادران فرهنگي در مشهد برگزارشد.  وي با بيان 
اينكه مرحله مقدماتي اين مسابقات در خرداد ماه برگزار شد، افزود: روز گذشته مرحله نهايي آن آغاز 
و 2۴ داور ملي و بين المللي اين دوره از مسابقات را داوري مي كنند.  اين مسئول ادامه داد: 2۵ درصد 
معلمان در هفتمين دوره مسابقات ملي قرآن، عترت و نماز فرهنگيان كشور شركت كردند.  وي گفت:  

در اين مسابقات3۵0 هزار فرهنگي 30 منطقه آموزش و پرورش كشور با يكديگر رقابت مي كنند. 


