
نيم�ي از زمي�ن      گلستان
مورد ني�از براي 
س�اخت خانه براي متقاضيان مسكن ملي در 

استان گلستان تأمين شد. 
مهدي ملك مديركل راه و شهرسازي گلستان در 
جلسه شوراي مسكن اين استان گفت: ۹۰هزار نفر 
در گلستان متقاضي مسكن ملي هستند و تاكنون 
۵۰ درصد زمين مورد نياز آنها تأمين شده است.  
وي افزود: برنامه ريزي هاي الزم در شوراي مسكن 
استان براي شهرستان هاي كردكوي، بندرتركمن، 
كالله و گنبد انجام شده و در شهرهايي كه پهنه 
زمين تأمين ش��ده يا در ش��رف تأمين است، در 
مرحله طراحي و تفكيك اراضي هستيم و پس از 
آن براي ساخت زمين ها اقدام خواهيم كرد.  اين 
مس��ئول ادامه داد: با چند پيمانكار وارد مذاكره 
شده ايم و عمليات اجرايي مسكن مهر در شهرهاي 
گرگان، گنبدكاووس و بندرتركمن به زودي اجرا 
مي شود.  ملك گفت: عالوه بر ۲۵۰ هكتار زمين 

قبلي كه در اختيار داشتيم در حال انتقال زمين 
به نام مس��كن ملي هس��تيم و در مجموع ۴۵۰ 
الي ۵۰۰ هكتار زمين تأمين خواهد شد كه اين 
مقدار زمين مورد نياز نيمي از متقاضيان را تأمين 
مي كند. وي افزود: 3 هزارو ۲۰۰ واحد مس��كن 

ملي در دس��ت اجرا داريم و براي ماه هاي مهر و 
آبان براي 3 ه��زار واحد ديگر ق��رارداد خواهيم 
بست. مديركل راه و شهرس��ازي گلستان ادامه 
داد: ۹۰ هزار نفر در استان متقاضي مسكن ملي 
هستند و طبق آنچه تا امروز پااليش شده دو سوم 

متقاضيان مشمول مس��كن ملي هستند. ملك 
گفت: سهم واريزي متقاضيان هم اهميت دارد، در 
بخش آورده متقاضيان ضعيف هستيم و تا كنون 
از مجموع ۶۵ هزار نفري كه تأييد ش��ده اند تنها 
3هزار نفر سهم خود را واريز كرده اند. وي افزود: 
آورده متقاضيان و تأمين زمين مهم ترين چالش 
مسكن ملي است زيرا هم بايد زمين تأمين شود 
و هم انتقال سند مالكيت انجام شود. اين مسئول 
در خصوص ظرفيت خود مالكي در بافت فرسوده 
هم توضيح داد: كساني كه در بافت فرسوده استان 
اقدام به ساخت و ساز مي كنند مشمول صد درصد 
تخفيف پروانه خواهند شد.  ملك ادامه داد: مزيت 
ديگر بافت فرسوده اين است كه نياز به زيرساخت 
ندارد و به اين ترتيب طرح مس��كن ملي در بافت 
فرسوده باعث نوس��ازي بافت قديمي مي شود و 
هركس مي تواند منزل خود را در بافت فرسوده اي 
كه در اختيار دارد نوسازي كرده و باعث امنيت و 

مقاوم سازي مسكن شود. 

تأمين نيمي از زمين مورد نياز ساخت مسكن ملي در گلستان

سجاد مرسليسيداحمدهاشمي اشكا

پايانهجديدمسافريوتجاريمرزيرازيافتتاحميشود
همزمان با والدت      آذربايجان غربي
با سعادت پيامبر 
اكرم)ص( س�اختمان پايانه جديد مسافري و 
تج�اري م�رزي رازي افتت�اح خواه�د ش�د. 
پيمان آرامون مديركل راه��داري و حمل ونقل 
جاده اي آذربايجان غربي گفت: با تكميل بخش هاي 
مختلف ساختمان مسافري و تجاري تازه تأسيس 
اين پايانه، انتقال دستگاه هاي اجرايي مستقر در 
مرز به س��اختمان هاي جديد رو به اتمام است و 
با نصب برخي تجهيزات از جمله دوربين هاي كنترلي، اين مجموعه در هفدهم ربيع االول سالروز ميالد با 
سعادت پيامبراكرم )ص( و امام جعفر صادق)ع( با حضور مسئوالن ملي و استاني افتتاح مي شود.  وي افزود: اين 
مجموعه يكي از پرترددترين مرزهاي مسافري كشور و يكي از مجهزترين پايانه هاي مرزي جمهوري اسالمي 
ايران است.  اين مسئول با بيان اينكه مرز رازي خوي يكي از سه مرز زميني جمهوري اسالمي ايران با تركيه 
است كه ۶۰ كيلومتر از خوي فاصله دارد و با تسهيل تردد و ايجاد گذر مطلوب از جذابيت هاي ويژه اي براي 
مسافران برخوردار است، ادامه داد: اين طرح در ۹ هزارو ۵۰۰ متر مربع زيربنا در سه طبقه در حال اجراست.

برگزاريرزمايشپدافندغيرعاملزيستيدرسفيدكوه
رزمايش پدافند     لرستان
غي�ر عام��ل 
زيستي در منطقه حفاظت  شده »سفيد كوه« 

خرم آباد برگزار شد. 
امير ساكت مسئول پدافند غير عامل اداره كل حفاظت 
محيط زيست لرستان در حاشيه اين رزمايش گفت: 
پدافند غيرعامل زيستي با رويكرد شناسايي تهديدهاي 
زيس��ت محيطي با تأكيد بر تهديد پالستيك ها در 
طبيعت در منطقه حفاظت شده سفيدكوه خرم آباد با 
جلب مشاركت هاي مردمي برگزار شد.  وي افزود: شناسايي تهديدهاي زيستي و مقابله با آنها جهت كاهش اثرات زيان 
بار آنها و جلوگيري از بحران زايي اين تهديدهاست.  اين مسئول ادامه داد: از آنجايي كه پالستيك ها تهديدي جدي 
در عرصه هاي طبيعي هستند و خطرات فراواني از قبيل آتش سوزي در مناطق و عرصه هاي طبيعي يا مسدود سازي 
كانال ها و مجاري آبي و انباشته در پشت سدها و همچنين آلودگي مناظر طبيعي را به همراه دارند يا به دليل مصرف 
آنها توسط حيات وحش گرسنه موجب تلفات در حيات وحش مي كردند، لذا مديريت صحيح اين نوع پسماندهاي و 

جلوگيري از رهاسازي آنها در طبيعت نقش سازنده اي در حفاظت و صيانت از محيط زيست دارد.

خوزستانرتبهاولپويشمدرسهسازي»صحن،حرم،مدرسهام«
استان خوزستان      خوزستان
در چهارمي��ن 
پويش طرح آجر به آجر رتبه اول را به دست آورد. 
زيبا صالح پور رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز 
خوزستان با اشاره به كسب رتبه اول اين استان 
در چهارمي��ن پويش طرح آجر ب��ه آجر گفت: 
در راس��تاي اهداف بنيادي��ن وزارت آموزش و 
پرورش، تاكنون سه پويش راه اندازي شده  كه 
پويش »صحن حرم، مدرسه ام« پويش چهارم 

است، كه با هدف مش��اركت مردم در امر مدرسه س��ازي و جمع آوري كمك هاي خرد مردمي صورت 
گرفته است.  وي افزود: هدف از اين پويش، كمك به تكميل و احداث هشت مدرسه استثنايي در سطح 
كشور است كه يكي از اين هشت مدرسه در استان خوزستان احداث مي شود.  اين مسئول ادامه داد: تا 
۲۴شهريورماه استان خوزستان با ۲۴ هزارو 3۴۸ شركت كننده و با مبلغ ۲۴۴ ميليون و ۸۹۶ هزار تومان 
و بيش از ۱۸درصد مشاركت، رتبه اول كشوري را در پويش صحن حرم مدرسه ام كسب كرد.  صالح پور 

گفت: پس از آن استان كرمانشاه و زنجان به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم اين طرح را به دست آوردند.

 دهه بزرگداشت حافظ در شيراز
 برگزار مي شود

 سرمايه گذاري ۷۰ ميليارد توماني 
ستاد اجرايي در طرح جهش توليد اردبيل

دهه بزرگداشت      فارس
لغيب  ن ا لس�ا
حافظ ش�يرازي در ش�يراز برگزار مي شود. 
غالمرضا خ��وش اقبال معاون ام��ور فرهنگي و 
رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس با اشاره به 
برگزاري رويدادهاي بزرگي چون هفته بزرگداشت 
سعدي در ارديبهش��ت ماه جاري و بزرگداشت 
حافظ شيرازي در مهرماه، گفت: اين دو رويداد 
از مهم ترين وقايع فرهنگي و هنري محس��وب 
مي شود كه گستره بين المللي دارد.  وي با بيان 
اينكه ايام بزرگداشت سعدي به واسطه همزماني 
با دهه پاياني ماه مب��ارك رمضان، با رويدادهاي 
مش��ابهی همراه بود، افزود: ب��ا هماهنگي هاي 
انجام شده و س��ازماندهي يكپارچه، اين رويداد 
در سطوح استاني، ملي و جهاني برگزار شد.  اين 
مسئول با اش��اره به هماهنگي ها براي برگزاري 
دهه بزرگداشت حافظ شيرازي، خاطرنشان كرد: 
رويدادهاي مرتبط با دهه بزرگداشت لسان الغيب 
با توان و پويايي بيشتري پيگيري و دنبال مي شود.  
خوش اقبال، شناسايي، س��اماندهي و كمك به 
افزايش توانمندي هاي انجمن ه��اي ادبي را در 
شش ماه گذشته از كارهايي اعالم كرد كه براي 
نخستين بار انجام شده است و مهم ترين رويداد 

در اين زمينه را جايزه كتاب س��ال استان فارس 
خواند كه در نيمه دوم سال برگزار مي شود.  وي 
يادآور ش��د: از ۱۱۶ انجمن ادبي پوياي استان، 
۱۹ انجمن در شيراز هس��تند. اين انجمن ها از 
فروردين تا شهريور امسال، بيش از ۱۴۰ رويداد 
را در قالب شب شعر، پسين شعر و رونمايي كتاب 
برگ��زار كرده اند.  معاون امور فرهنگي و رس��انه 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس از صدور 
يك مجوز چاپ ديجيتال در شيراز و پنج مجوز 
ديگر براي شهرس��تان ها خبرداد و افزود: از آغاز 
س��ال جاري تاكنون مجوز ۷3۱ كت��اب از ۷۸۶ 
كتاب ثبت شده، صادر شده است.  خوش اقبال، 
همچني��ن از صدور مجوز فعاليت براي هش��ت 
مؤسس��ه فرهنگي تك منظوره و يك مؤسس��ه 
فرهنگي و هنري چندمنظوره در استان فارس 
خب��رداد.  وي همچنين از ص��دور چهار مجوز 
كانون هاي آگهي و تبليغات و شش چاپخانه در 
شش ماه گذشته خبرداد و اعالم كرد: 3۴۶ رسانه 
در استان فارس پويا هستند كه از اين تعداد، ۱۴۲ 
رسانه برخط، ۶3 رسانه الكترونيك غير برخط، ۱۲ 
روزنامه، ۲۵ هفته نامه، ۲۶ ماهنامه، ۶۷ فصلنامه، 
سه ۲هفته نامه، يك ۲ماهنامه، هفت ۲فصلنامه و 

يك سالنامه هستند.

س�تاد اجرايي     اردبيل
فرمان امام )ره( 
۷۰ ميليارد تومان در طرح جه�ش توليد در 
ديم زارهاي استان اردبيل سرمايه گذاري كرد. 
مهدي افتخاري مدير س��تاد اجرايي فرمان امام 
خميني )ره( اردبيل گفت: اين طرح سال ۹۹ به 
صورت آزمايشي با همكاري ستاد اجرايي فرمان 
امام و وزارت جهاد كشاورزي در برخي استان ها 
آغاز شد كه با توجه به نتايج مثبت در پنج استان، 
مقرر شد تا در ساير اس��تان ها نيز اين طرح اجرا 
شود كه اردبيل پيشرو در اجراي اين طرح بوده 
اس��ت.  وي افزود: سال گذش��ته برنامه ابالغي 
براي مش��اركت در اجراي طرح جهش توليد در 
ديم زارهاي استان اردبيل ۲۹۰ هزار هكتار بود كه 
در پايان سال 3۰۸ هزار هكتار طرح جهش توليد 
به ارزش ۷۰ ميليارد تومان در ديم زارها را تحقق 
بخشيديم.  اين مسئول ادامه داد: امسال نيز در 
اجراي اين ط��رح 3۲۰ هزار هكتار هدف گذاري 
شده كه اميدواريم با همراهي زارعين در تحقق 
برنامه هاي جهش توليد در ديم زارها موفق عمل 
كنيم.  افتخاري گفت: در كل كشور ۲ ميليون و 
۶۰۰ هزار هكتار اراضي تحت پوشش طرح جهش 
توليد در ديم زارها قرار گرفتند كه س��عي بر اين 

است در قالب اين طرح خدمات متنوع بيمه اي 
در مقابل حوادث غيرمترقبه، پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه براي خريد ادوات كشاورزي و تأمين 
بذر و كود مورد نياز براي زارعين انجام شود.  وي 
افزود: با پرداخت تسهيالت قرض الحسنه خريد 
ادوات كشاورزي در استان اردبيل نيز مورد توجه 
قرار گرفته تا كشت محصوالت در اراضي ديم را 
با مصرف بهينه منابع آب شاهد باشيم كه ۲۲۰ 
دستگاه ماشين آالت در اين راستا توسط زارعين 
و با پرداخت تس��هيالت خريداري ش��ده است.  
مدير ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( استان 
اردبيل از ارائه كود و سموم رايگان براي كشاورزان 
در طول س��ال زراعي جاري و مراقبت از مراحل 
كاشت، داشت و برداش��ت محصوالت را با ارائه 
نظرات كارشناسي خبر داد  و ادامه داد: سعي ما بر 
اين بوده تا با همراهي كارشناسان مبارزه با آفات 
و علف هاي هرز در اراضي زراعي ديم انجام شده 
تا كيفيت توليد محصول را ارتقا بدهيم.  افتخاري 
همچنين از برگزاري ۸۰۰ كالس آموزش��ي در 
روستاها با رويكرد ترويج مسائل جديد كشاورزي 
براي كشاورزان خبرداد و گفت: ساير ملزومات نيز 
از طريق مراكز خدمات كشاورزي و كارشناسان در 

اختيار زارعين قرار گيرد.

  گيالن: قاسم جوادزاده معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي سازمان 
جهاد كشاورزي گيالن گفت: گيالن ۱۴۲۵ كارخانه شاليكوبي دارد كه ۷۲۰ 

كارخانه نوسازي و تجهيز شده اند. 
  كردستان: دكتر اسعد فتحي پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
از بستري و تحت درمان قرار گرفتن ۶ هزارو ۴۷۹ بيمار مبتال به مشكالت قلبي در 

مراكز درماني دانشگاه در شهرستان هاي تحت پوشش خبر داد. 
  همدان: شهرام ذبيحي مسئول بسيج رسانه مالير گفت: همزمان با آغاز سال 
تحصيلي جديد ۱۰۰ عدد كيف مدرسه و لوازم التحرير مدرسه، هر كدام به مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان، بين خانواده ها و دانش آموزان نيازمند جامعه هدف توزيع شد. 
  ايالم: نورالدين رحيمي مديركل بيمه سالمت ايالم گفت: در صورتي كه 
زوج هاي نابارور به مراكز دولتي مراجعه كنند ۹۰ درصد هزينه هاي درمان 

توسط بيمه سالمت پرداخت مي شود. 
  خراس�ان رضوي: عليرضا طاهري مديرعامل شركت آب منطقه اي 
خراسان رضوي با بيان اينكه از ابتداي سال ۱۴۰۱ تاكنون ۴۷۵ حلقه چاه 
غير مجاز در استان مسدود شده، گفت: اين آمار در هشت سال گذشته ۱۶ 
هزار حلقه چاه غير مجاز بوده كه با كمك تمام دستگاه هاي ذيربط و حمايت 

بخش قضايي توانستيم موفق عمل كنيم. 
   فارس: محمدرضا هوشيار مديركل بهزيستي فارس جمعيت سالمند 
اين استان را ۵3۰ هزار نفر اعالم كرد و گفت: كه ۵۷۰ نفر از آنان در مراكز 

نگهداري سالمندان تحت نظارت بهزيستي زندگي مي كنند. 
   كرمان: مجتبي زابلي زاده معاون اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان 
از الحاق ۷3 هكتار ارضي جنوب شهر بم خبرداد و افزود: تنها محدوده الحاق 
اراضي بم، سمت جنوب بلوار خليج فارس بود كه با پيگيري هاي زياد در فاز 

اول حدود ۷3 هكتار اراضي به اين شهر الحاق شد. 
   قم: محمد عباسي يزدي، رئيس اداره كتابخانه فاطمي با بيان اينكه از 
ابتداي سال ۱۴۰۰ تاكنون ۱۹ هزارو ۵۰۸ جلد كتاب به كتابخانه فاطمي اهدا 
شده است، گفت: در شش ماه نخست سال جاري 3 هزارو ۸۱۱ جلد كتاب 
اهدا شده كه از اين تعداد هفت نسخه خطي، سه كتاب چاپ سنگي سربي، 

۴۵ جلد به زبان هاي غير فارسي و ۲هزارو ۹۸۹ جلد ساير منابع است. 
   قزوين: عليرض��ا خزائلي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري اس��تان قزوين از تكميل پروژه مرمتي امامزاده حسين)ع( تا 
پايان سال خبرداد و گفت: مرمت و بازسازي اين بقعه پروژه مشترك اداره 
كل ميراث فرهنگي و اداره كل اوقاف است، كه در حال حاضر مراحل قبل 
كار، سبك سازي بام و عايق، استحكام بخشي بنا و مرمت سرداب آن به پايان 

رسيده و هم اكنون مرمت گنبد و كاشي هاي آن در دست انجام است. 
   گلستان: عادل مصدقي مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي گلستان 
با اشاره به عمليات زيرسازي هفت كيلومتر از محور آق قال به بندرتركمن، 
گفت: ۱۸۵ ميليارد ريال براي تعريض اين محور اختصاص يافت. وي افزود: 
تعريض اين محور به طول 3۴ كيلومتر در حوزه استحفاظي شهرستان هاي 
آق قال و بندرتركمن از اواخر سال ۱3۹۹ توسط ادارات كل راهداري و حمل 

ونقل جاده اي و راه و شهرسازي استان قرار گرفت. 
   اردبيل: به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس، نمايشگاه عكسي با 
عنوان »آثار شهدا« در مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 
اردبيل برگزار شد.  اين نمايشگاه، مشتمل بر تعداد ۲۱ پوستر عكس از شهدا، 

سرداران و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بوده است.

گردشگريورزشي
ظرفيتمغفولماندهاستانها

امروزه صنعت گردش�گري در ابعاد گوناگون آن در حال پيشرفت و 
گسترش سريع است. در اين ميان، گردشگري ورزشي به معناي تجربه  
سفر براي شركت يا تماشاي رويدادها و فعاليت هاي ورزشي، به بخش 
مهمي از بازار اين صنعت تبديل شده است. بازاري كه مي تواند به عنوان 
منبع درآمد عظيمی، كشورها و استان ها را تقويت كند. با اين حال و با 
اينكه بسياري از استان هاي ايران توانمندي هاي زيادي در اين زمينه 
دارند اما به داليل مختلف مثل ناشناخته بودن گردشگري ورزشي 
براي مسئوالن يا س�وءمديريت ها در اين حوزه، هنوز نتوانسته ايم 
به صورت شايس�ته از اي�ن ظرفي�ت و درآمدهاي آن به�ره ببريم. 

    
گردشگري نه تنها يك عامل رشد اقتصادي است، بلكه بستري براي نيل به 
اهداف توسعه نيز به شمار مي رود و حال در اين مسير، گردشگري ورزشي 
توانسته طي چند سال اخير جاي ويژه اي براي خود باز كند.  گردشگري 
ورزشي به سفرهايي گفته مي شود كه تماش��اي يك مسابقه ورزشي يا 
شركت در چنين مسابقاتي را در بر مي گيرد. گردشگري ورزشي يكي از 
زيرمجموعه هاي گردشگري و صنعت توريسم است كه روزبه روز در حال 

گسترش و پيشرفت است و بر تعداد طرفداران آن افزوده مي شود. 
   4 فصل بودن، برگ برنده ايران 

گردشگري ورزشي در استان هاي مختلف ايران با توجه به جاذبه هاي 
طبيعي و اكوتوريس��تي فراوان هنوز از جايگاه مطلوبي در اين زمينه 
برخوردار نيست و اين مستلزم توجه بيش��تر به گردشگري ورزشي و 
ساخت استاديوم ها و سالن هاي ورزشي استاندارد و ساير زير ساخت ها 
و استفاده از پتانسيل هاي گردشگري در جهت توسعه اين حوزه است. 
با توجه به شرايط اقليمي مناسب استان ها مي توان برخي از ورزش ها كه 
نيازي به سالن يا استاديوم ندارند را با فراهم نمودن امكانات الزم احيا 
كرد و از طريق برگزاري مسابقات ورزشي گردشگران را به آنجا كشاند. 
نتايج تحقيقي كه چند س��ال پيش در اين باره صورت گرفت، نش��ان 
مي ده��د ايران ب��ا پتانس��يل هاي طبيع��ي و جاذبه هاي س��ياحتي و 
فرهنگي بسيار و داش��تن آب و هواي به اصطالح چهارفصل به عنوان 
كشوري توانمند در آماده سازي شرايطي مطلوب براي عالقه مندان به 
مسافرت هاي خارجي، مي تواند قطبي مهم در صنعت توريسم به معناي 
عام و توريسم ورزشي در معناي خاص آن تلقي شود.  البته تمام موارد 
فوق مستلزم مديريت صحيح، سرمايه گذاري و توجه بيشتر مسئوالن در 
حوزه ورزش و گردشگري است.   نتايج همچنين نشان مي دهد كه ايران 
از توسعه اي كه شايسته آن اس��ت برخوردار نبوده كه از داليل مهم آن 
مي توان به آماده نبودن بسترهاي اقتصادي براي جذب سرمايه گذاري در 
زيرساخت هاي الزم و همچنين عدم آگاهي مسئوالن نسبت به توريسم 
ورزشي و درآمدهاي ناشي از آن اشاره كرد.  البته در صورت شناخت و 
مديريت صحيح و برنامه ريزي دقيق و كارشناس��ي شده از جاذبه هاي 
موجود در اس��تان هاي مختلف مي توان گامي بس��يار مهم در توسعه 
گردشگري ورزش��ي ايران و به تبعيت آن بهره وري از آثار آن و توسعه 
مناطق مختلف از طريق صنعت گردشگري ورزشي فراهم آورد.  با گذري 
به استان هاي مختلف مشخص مي شود هر منطقه داراي ظرفيت هاي 
زيادي است كه به خاطر مديريت نادرست يا عدم شناخت مسئوالن از 

گردشگري ورزشي مغفول مانده اند. 
   ظرفيت هاي همدان ناديده گرفته می شود

همدان از جمله استان هايي است كه به خاطر اقليم و آب و هواي خوبش 
مي تواند در زمينه ورزش ها و گردش��گري زمس��تانه حرف هاي زيادي 
براي گفتن داشته باش��د.  اين منطقه به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زمين مي تواند ورود مناسبي به اين حوزه داشته باشد.  آنها كه به 
همدان سفر كرده اند خوب مي دانند چقدر توانمندي در اين استان وجود 
دارد و بر همين اساس در عرصه گردش��گري ورزشي مثل كوهنوردي، 
صخره نوردي، اسكي، دوچرخه سواري، س��واركاري و رشته هاي ديگر 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.  همدان مي تواند با ورود به اين عرصه 
نه تنها در مسير گردشگري ورزشي بلكه در قالب گردشگري روستايي 
و گردشگري كش��اورزي نيز حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد.  
با اين حال، از پيس��ت اسكي هميش��ه تعطيل همدان گرفته تا صخره 
نوردي، كوهنوردي، دوچرخه س��واري، س��واركاري و غيره همه و همه 
نه تنها در سطح شهر همدان بلكه در تمامي شهرستان هاي اين استان 
ظرفيت هايي هستند كه مغفول مانده اند.  آنطور كه ورزشكاران همداني 
مي گويند، به خاطر وضعيت شيوع ويروس كرونا، برنامه هاي گردشگري 
ورزشي طي دو سال گذشته در همدان تعطيل بوده و بعد از آن، رؤساي 
انجمن گردشگري ورزشي در كشور تغيير كرده اند و كساني كه جايگزين 
شده اند، تفاهمنامه سال هاي پيش كه بين وزارت ورزش و جوانان و ميراث 
فرهنگي انعقاد شده را قبول ندارند.  هر چند اين اتفاق را مي توان يكي از 
داليل معوق ماندن گردشگري ورزشي در نظر داشت، اما موارد ديگري 
هم در اين مسئله نقش دارد مانند اداره ميراث فرهنگي همدان كه اجازه 
فعاليت به عنوان گردشگري ورزشي را نمي دهد، اگر در اين ميان براي 
ورزشكاري اتفاقي بيفتد، مس��ئوليت با هيچكس نيست و ورزشكاران 

همداني همچنان منتظر انعقاد قرارداد و تفاهمنامه جديد هستند. 
   ورزش در خدمت تفريح

دكتر سيدامير عباسي كارشناس حوزه گردشگري با بيان اينكه امروزه 
افراد بيش��تر از گذشته به تفريحات و س��رگرمي اهميت مي دهند، به 
»جوان« مي گويد: »توجه به گردش ها سبب مي شود كه تمايل براي 
انجام تفريحات ورزشي و به دنبال آن گردشگري ورزشي افزايش پيدا 
كند. يكي از مش��خصه هاي اين تغيير فكر اين است كه كيلنيك هاي 
تناس��ب اندام با اهداف تجاري روزبه روز در حال گس��ترش هس��تند. 
اين كيلنيك ها بيشتر بر جنبه هاي فردي و ش��ايد لذت گرايي ورزش 
تأكيد دارند.« وي ادامه مي دهد: »در عين حال كه شركت در مسابقات 
ورزشي و پيروزي در آنها براي دسته  زيادي از افراد و دوستداران ورزش 
داراي اهميت است اما عده  زيادي نيز بيشتر تمايل دارند تا فعاليت هاي 

ورزشي را براي تفريح و سرگرمي انجام دهند.«
اين كارشناس با اشاره به گردشگري ورزشي و تأثيرات آن بر بخش هاي 
مختلف تصريح مي كند: »گردشگري ورزشي گرچه مرزهاي محدودي 
دارد اما بر بخش هاي مختلف نظير اقتصاد، محيط زيس��ت و فرهنگ 
تأثيرگذار است. بيشتر تحقيقات انجام شده در گردشگري رويدادهاي 
ورزش��ي بر مس��ائل مالي و اقتصادي و تأثيرات اين رويدادها بر كشور 
ميزبان تمركز داشته اند. سياس��تمداران، برنامه ريزان و اقتصاددانان 
براي احياي اقتصاد محلي، بر گس��ترش گردش��گري ورزشي تأكيد 
دارند. اين بخش از گردشگري از آنجايي كه شامل دو بخش پرطرفدار 
و پرسود است بدون شك به بهبود شرايط اقتصادي يك جامعه كمك 
خواهد كرد. آمار و ارقام زيادي درباره  تأثير رويدادهاي بزرگ ورزشي 
براقتصاد مناطق گوناگون منتشر شده است. بررسي آنها اين مسئله را 
ثابت مي كند كه رشد اين بخش از صنعت گردشگري تحول اقتصادي 

را براي ميزبان اين رويدادها به همراه داشته است.«

سرماوسيل
كشاورزانكرمانيرابهزانودرآورد

درد باغات و مزارع تمامي ندارد و حاال با فرا رسيدن فصل برداشت 
پس�ته بايد پاي غ�م و غصه پس�ته كاران نشس�ت. امس�ال و به 
خاطر س�رمازدگي، بيش از ۷۰ درصد پس�ته كرمان از بين رفت و 
با گذشت شش ماه از سال هنوز بيمه ها خس�ارت سنگيني كه به 
كشاورزان وارد ش�ده را جبران نكرده اند. كش�اورزان كرماني در 
شرايط بسيار س�ختي در زمينه تأمين نيازهاي اوليه زندگي قرار 
گرفته اند و با وجود وعده هاي مس�ئوالن در س�طح استان و ملي 
هنوز گامي در راس�تاي رفع مش�كل آنها برداش�ته نشده است. 

    
با احتساب خسارت هاي سيل هاي اخير، كش��اورزان حدود ۱۲ هزار 
ميليارد تومان ضرر ديده اند و نكته جالب اينكه پس از دو ماه از س��يل 
در كرمان در اي��ن زمينه و ب��راي اليروبي زمين هاي كش��اورزي هم 
اقدامي نش��ده اس��ت.  هم اكنون بس��ياري از زمين هاي پسته استان 
كرمان در شهرستان هاي شمالي محصولي ندارند و همين باغ ها نيز در 
شهرستان هاي رفسنجان و انار زير گل والي هستند اما در سيرجان، 
زرند، شهربابك، كرمان و راور نيز باغ ها دچار سرمازدگي شديد شده اند.  
كشاورزان و پس��ته كاران مي گويند كه دو ماه قبل سيالب و بارندگي 
شديد خسارت هاي شديدي به آنها زده و االن هم كه در فصل برداشت 
هستند هيچ محصولي روي درختان نيست. كارگاه هاي فرآوري پسته 

تعطيل شده و عماًل بسياري از كارگران و كشاورزان بيكار شده اند. 
از طرف ديگر نزديك به شش ماه از سرمازدگي گذشته است مردم هيچ 
منبع درآمدي ندارند و حتي يك ريال هم توسط بيمه ها به كشاورزان 
پرداخت نشده است.  اين در حاليست كه بسياري از كشاورزان زمين ها 
را بيمه نكرده اند چون در سال هاي گذشته بعد از سرمازدگي خسارت ها 

با تأخير و اندك پرداخت مي شد. 
در همين رابطه نماينده مردم كرمان در مجلس از خسارت به ۱۶۰ هزار 
هكتار باغ پسته خبر داده و مي گويد: »وضعيت كشاورزان مناسب نيست 
و بايد براي بازيابي باغ ها و ترميم زير س��اخت ها به خصوص در زمينه 
آبياري چاره انديشي كرد.« محمدرضا پورابراهيمي ادامه مي دهد: »بايد 
در كرمان فكري براي سرمازدگي ش��ود زيرا هر چند سال يك بار كل 
اقتصاد پسته كرمان دچار سرمازدگي مي شود و كسب و كار بسياري از 
مردم صدمه مي بيند. وضعيت زمين هاي كشاورزان اضطراري است و 
بايد گام هاي عملي براي رفع مشكل برداشته شود زيرا ۱۲ هزار ميليارد 
تومان خسارت را كشاورزان نمي توانند جبران كنند.« وي امهال وام هاي 
كشاورزي، ارائه تسهيالت بالعوض به كشاورزان را بخشي از اقداماتي 

دانست كه مي تواند موجب عبور از اين بحران شود. 
   كشاورزان نيازمند حمايت هاي ملي

»حل مشكل كشاورزان با توجه به خسارت هاي موجود نياز به حمايت در 
سطح ملي دارد.« اين بخشي از حرف هاي سرپرست فرمانداري رفسنجان 
است كه با اشاره به حجم باالي خسارت ها ادامه مي دهد: »۸۰ هزار هكتار 
باغ پسته در رفسنجان وجود دارد و ۴۰۰ هزار نفر نيز به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم در زمينه توليد پس��ته فعاليت دارند كه در سال جاري با 
افت توليد شديد محصول مواجه شده اند.  حس��ين رضايي با اشاره به 
اينكه ۱۰ هزار هكتار باغ در سيل خسارت ديده اند و بقيه محصول نيز در 
سرمازدگي از بين رفته است، مي گويد: »خشكسالي در كنار سرمازدگي 

خسارت هاي زيادي به اقتصاد كشاورزي وارد كرده است.«

۲۱۰هكتارشبكهآبياري
سدكينهورسافتتاحشد

۲۱۰ هكتار شبكه آبياري اراضي پاياب سد كينه ورس اهر در 
استان زنجان به بهره برداري رسيد. 

دكتر فريبرز عباسي سرپرست معاونت آب و خاك جهاد كشاورزي 
در سفر به شهرستان اهر در اس��تان زنجان و مراسم بهره برداري از 
۲۱۰ هكتار شبكه آبياري اراضي پاياب سد كينه ورس گفت: بخش 
زيادي از اجراي شبكه هاي آبياري در سال هاي گذشته انجام شده 
اس��ت كه هم اكنون نياز به اصالحات و عمليات تكميلي دارد.  وي 
افزود: بخش هايي از اين پروژه نيازمند جذب اعتبار بيش��تر است، 
تالش مي كنيم اعتبار مورد نياز را از محل اعتب��ارات ملي تهيه و 
تأمين كنيم.  در ادامه اين سفر گلخانه شركت پارال تجارت امين، 
جديدترين پروژه اي كه آتاويتا براي توليد محصوالت گلخانه اي با 
روش هيدروپونيك  انجام می دهد احداث شد.  اين طرح گلخانه اي 

در زميني به مساحت ۶۰ هكتار و در دو فاز اجرا خواهد شد. 

اجرايطرحدانابدرمدارسيزد
برايپنجمينسالمتوالي

طرح نجات آب مشهور به داناب براي پنجمين سال متوالي در 
مدارس يزد اجرا مي شود. 

بر اس��اس تفاهمنامه طرح داناب، معروف به نجات آب كه با حضور 
مديرعامل شركت آب منطقه اي و مديركل آموزش و پرورش استان 
يزد امضاء شد، طرح ملي دانش آموزي نجات آب ويژه دانش آموزان پايه 
دوره اول متوسطه و طرح گسترش سواد آبي با محوريت كتاب انسان و 
محيط زيست ويژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه اجرايي خواهد شد.  
تشكيل دبيرخانه و تهيه محتواي مناسب براي دانش آموزان، حضور و 
مشاركت فعال مديران استاني و منطقه اي در برنامه ها و مراسم مرتبط 
با طرح، جلب مشاركت دانش آموزان پايه هفتم تا نهم براي تشكيل 
باشگاه ناجيان آب، ارائه مفاهيم مديريت مصرف آب به دانش آموزان از 
طريق آموزش در كالس ها، كارگاه ها و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي 

از جمله تعهدات آموزش و پرورش در اين تفاهمنامه مي باشد. 

رفعتصرف۲هزارهكتار
ازاراضيمليدربيرجند

۲ ه�زارو ۶۶۲ مت�ر مربع اراض�ي مل�ي در يك�ي از مناطق 
تص�رف ش�د.  رف�ع  بيرجن�د  روس�تايي شهرس�تان 
سرهنگ جواد بخشي رئيس پليس امنيت اقتصادي خراسان جنوبي 
از رفع تصرف ۲ه��زارو ۶۶۲ متر مربع اراضي مل��ي در يكي از مناطق 
روستايي شهرستان بيرجند خبر داد و افزود: مأموران پليس امنيت 
اقتصادي استان خراسان جنوبي اخباري را مبني بر اينكه فردي در يكي 
از روستاهاي شهرستان بيرجند به صورت غيرقانوني اقدام به تصرف 
اراضي كرده اس��ت، دريافت كردند و بررس��ي اين موضوع در دستور 
كار آنها قرار گرفت.  وي با اشاره به اينكه مأموران نسبت به رفع تصرف 
اراضي اقدام كردند، افزود: در اين خصوص يك متهم دستگير و به همراه 
پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.  اين مسئول ادامه داد: شهروندان در 
صورت مشاهده هرگونه زمين خواري و خريد و فروش اراضي بدون سند 

توسط افراد سودجو، موضوع را به پليس اطالع دهند.

     خراسان جنوبي    يزد    زنجان

بهرهبردارياز۱۰۰طرحاشتغالكميتهامداددرپارسيان
۱۰۰ طرح اشتغال      هرمزگان
و خودكفاي�ي 
كميته امداد در شهرستان پارسيان در استان 
رس�يد.  بهره ب�رداري  ب�ه  هرم�زگان 
مرتضي فيروز آبادي معاون اشتغال و خودكفايي 
كميته امداد امام خميني)ره( در س��فر به استان 
هرم��زگان و بهره برداري از۱۰۰طرح اش��تغال و 
خودكفايي كميته امداد در شهرستان پارسيان 
گف�ت: امسال ۵ هزار ميليارد تومان اعتبار براي 
اشتغال مددجويان كميته امداد كشور اختصاص يافته است و تا پايان سال، ۵۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد 
خواهد شد.  وي افزود: براي افتتاح ۱۰۰ طرح خدماتي در شهرستان پارسيان ۶ ميلياردو ۵۰۰ ميليون تومان 
هزينه شده است.  جليل تراهي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( هرمزگان نيز گفت: طي شش ماه گذشته 
۲۱۶ فرصت شغلي براي مددجويان كميته امداد در شهرستان پارسيان ايجاد شد.  وي از آغاز ساخت ۵۰ واحد 
مسكوني روستايي براي مددجويان كميته امداد شهرستان پارسيان خبرداد و افزود: ساخت اين واحدهاي 

مسكوني خرداد سال آينده با همكاري كميته امداد، سپاه پاسداران و بنياد مسكن به پايان مي رسد.
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