
در روس�تاهاي      همدان
ب�االي ۳۰۰ نف�ر 
شهرستان رزن در استان همدان كانون هاي 
فرهنگي هنري مس�اجد تش�كيل مي شود. 
حميدرضا عليخاني رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي شهرس��تان رزن گفت: در حال حاضر با 
روس��تاهايي كه داراي بيش از ۳۰۰ نفر جمعيت 
هستند، با شوراهاي اس��المي و نيز دهياران اين 
روستاها طي جلساتي رايزني شده كه براي تشكيل 
پرونده به منظور ص��دور مجوز تأس��يس كانون 
فرهنگي هنري مساجد در روستاهاي خود با هدف 
اشاعه فرهنگ اس��المي اقدام كنند.  وي در ادامه 
با اش��اره به ۴۸ كانون فرهنگي هنري مساجد با 
ميانگين ۳۳۰۰ نفر عضو در شهرستان رزن افزود: 
از اين تعداد، ۲۳ كانون با ميانگين ۱۷۰۰ نفر عضو 
به بخش سردرود و ۲۵ كانون با ميانگين ۱۶۰۰ نفر 
عضو به شهر رزن اختصاص دارد.  اين مسئول با بيان 

اينكه ۴۵ درصد كانون هاي فرهنگي هنري مساجد 
شهرستان رزن به كتابخانه مجهز هستند، تصريح 
 كرد: كانون هاي مساجد موجود سطح شهرستان از 
نظر تجهيزات به ايده آل و استاندارد الزم نرسيده اند 

و در برخي از موارد كمبودهاي��ي در اين كانون ها 
وجود دارد كه مرتفع كردن اين كمبودها نيازمند 
اعتبار است.  عليخاني هم چنين با اشاره به طرح 
تابستانه كانون فرهنگي هنري مساجد شهرستان 

گفت: كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در طول 
سال داراي برنامه هاي مختلفي براي اعضاي خود 
هستند كه در طرح تابستانه با توجه به اوقات فراغت 
جوانان و نوجوانان كل ظرفيت كانون هاي مساجد 
شهرستان تكميل مي شود.  اين مسئول يادآور شد: 
در طرح تابستانه امس��ال با توجه به مساعد شدن 
ش��رايط كرونا و برداشته ش��دن محدوديت هاي 
كرونايي در س��ال جاري ب��راي نخس��تين بار از 
زمان ش��روع كرونا تاكنون دانش آموزان استقبال 
چشمگيري از طرح تابستانه كانون هاي مساجد 
شهرستان داشتند.  عليخاني با اشاره به اينكه در 
تابستان امسال ميانگين ۶۰ درصد دانش آموزان 
شهرستان در طرح تابس��تانه كانون هاي مساجد 
ش��ركت كردن��د، گفت: در ح��ال حاض��ر تعداد 
كانون هاي مساجد سطح شهرستان كافي نبوده 
و به تعداد اخذ مجوز تأسيس ۳۰ تا ۳۵ كانون ديگر 

در بخش سردرود و رزن نياز خواهد بود.

كانونفرهنگيهنريمساجددرروستاهايرزنايجادميشود

حوريه ملكي

جانمايي ۱۱۰ اسكله در مازندران با رونق گردشگري
۱۱۰ اس��كله      مازندران
در اس���تان 
مازندران با ه�دف توس�عه و رونق صنعت 

گردشگري جانمايي مي شود. 
ص��ادق برزگ��ر مدي��ركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي مازندران با بيان 
اينكه ۱۱ اس��كله گردش��گري در شهرستان 
نور برنامه ريزي ش��ده اس��ت، گفت: جانمايي 
۱۱۰ اسكله در برنامه هاي اس��تان است.  وي 
اقامتگاه هاي بومگردي را يكي از ظرفيت ها و اولويت هاي مهم در روستاهاي مازندران برشمرد و افزود: 
تعداد اين اقامتگاه هاي بومگردي در شهرستان نوشهر كم است در حالي كه هر روستا بايد يك بومگردي 
داشته باشد.  اين مسئول با اشاره به اينكه در شهرستان نوشهر ۲۳ پروژه در مرحله ساخت است، ادامه 
داد: اولويت ما رفع مشكالت است و در همين راستا مشكل اشخاص در بخش تسهيالت از محل تبصره 
۱۸ برطرف شده است.  برزگر راه اندازي پرواز شيراز و تهران را در فرودگاه نوشهر يكي از اقدامات مهم 
در جهت توسعه گردشگري اين شهر عنوان كرد و گفت: فرودگاه ظرفيت پروازهاي خارجي را دارد اما 

به علت ساخت و سازهايي كه در گذشته در چالوس انجام شده با محدوديت مواجه است.

رتبه نخست رشد صندوق بيمه اي كشور توسط آذربايجان غربي
صندوق آذربايجان     آذربايجان غربي
 غربي رتبه نخست 
صندوق رشد بيمه اي كش�ور را به دست آورد. 
سيروس محموديان مدير صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزي، روستاييان و عشاير آذربايجان غربي 
گفت: در شش ماهه س��ال جاري صندوق بيمه 
اجتماعي كشاورزي روستايي و عشايري استان با 
جذب ۱۱هزارو ۴۶۰ نفر رتبه نخست كشور را در 
بخش رشد بيمه به خود اختصاص داد.  وي افزود: 
در شش ماهه نخست سال جاري ۷۵درصد سهميه تكليفي استان جذب و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خود رشد ۲۵۰درصدي داشته است.  اين مسئول با اشاره به اينكه در استان ۹۷ كارگزاري بيمه اجتماعي 
كشاورزي، روستايي و عشاير فعاليت دارند، ادامه داد: در حال حاضر جمعيت بيمه شده استان در اين 
صندوق ۱۴۵هزار نفر و تعداد ۵۵۰۰ نفر مستمري بگير اين صندوق هستند كه از اين تعداد مستمري 
بگير ۳۵۰۰ نفر فوتي هس��تند.  محموديان يكي از چالش هاي اين صندوق را عدم تفكيك بيمه هاي 
خدماتي با تجاري توسط مردم اعالم كرد و گفت: بيمه اجتماعي چهار خدمت درمان، فوت از كار افتادگي 

و بازنشستگي را شامل مي شود و اين بيمه يكي از به صرفه ترين بيمه هاي دولتي است.

اجراي طرح جهش توليد در ۱۳۰ هزار هكتار از اراضي استان مركزي
ط�رح جه�ش      مركزي
تولي�د در ۱۳۰ 
هزار هكتار از اراضي استان مركزي اجرا شد. 
محمد زاهدي معاون بهبود توليدات گياهي جهاد 
كشاورزي استان مركزي گفت: طرح جهش توليد 
براي دومين سال متوالي به اين استان ابالغ و در 
۱۳۰ هزار هكتار از اراضي ديم اجرا شده است.  
وي افزود: اين طرح سال گذش��ته در ۶۰ هزار 
هكتار از اراضي ديم استان از جمله گندم، جو، 

علوفه، دانه هاي روغني و حبوبات اجرا شد و در سال جاري اين عدد به ۱۳۰ هزار هكتار رسيده است.  اين 
مسئول ادامه داد: كمك هايي در طرح جهش توليد به بهره برداران طرف قرارداد اين طرح اختصاص داده 
مي شود كه يك بخش آن تأمين كودهاي بذرمال براي تقويت بذرهاي گواهي شده است.  زاهدي گفت: 
سال گذشته مزارعي كه از اين بذرها استفاده كرده بودند نسبت به مزارعي كه از بذرمال استفاده نكرده 
بودند ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش توليد داشتند.  وي افزود: كشاورزاني كه در طرح جهش توليد شركت كنند 

مي توانند از تسهيالت چهاردرصدي بانك ملي و ستاد اجرايي فرمان امام استفاده كنند.

 اماكن گردشگري مقاومت در بوشهر 
بهسازي و مرمت مي شوند

 تحويل پروژه ۲۵۶ واحدي مسكن ملي 
در اردكان يزد تا پايان سال

طرح هاي مهمي      بوشهر
در عرصه احيا، 
مرمت و بازسازي اماكن گردشگري مقاومت 
دراس�تان بوشهر در دس�ت اجراست كه به 

زودي تكميل مي شود. 
اسماعيل سجادي منش مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي بوشهر با اشاره به اينكه 
در هفته گردشگري برنامه هاي متنوعي در استان 
اجرا مي شود، گفت: بوشهر از دير باز از ظرفيت هاي 
مهم گردشگري در بخش هاي مختلف برخوردار 
بوده كه برخي از آثار باستاني استان به دوره پيش از 
اسالم مي رسد.  وي افزود: گردشگري مقاومت يك 
نوع از اين صنعت بوده كه در جهان اولين بار در ايران 
معرفي و اجرا شده است.  سجادي منش ادامه داد: 
هدف از گردشگري مقاومت بازديد از مناطقي است 
كه نشان محيطي و نمادهاي مقاومت مردم كشور 
را در خود دارد و اس��تان بوشهر به واسطه سال ها 
مبارزه با استعمار و دوران دفاع مقدس، از پتانسيل 
بااليي در اين نوع از گردش��گري برخوردار بوده و 
نيازمند تقويت و معرفي بيشتر است.  وي با اشاره 
به بازسازي و مرمت ساختمان گردشگري مقاومت 
»مجلسي آل عصفور« در بافت تاريخي بوشهر افزود: 
گورستان تاريخي بريتانيا متجاوز در شهر بوشهر 

كه نماد شكست استعمار پيرانگليس در اين شهر 
است امسال ساماندهي مي شود.  اين مسئول تاريخ 
گردشگري مقاومت بوشهر را مورد اشاره قرارداد و 
گفت: اين تاريخ در استان نشان از جايگاه مردم اين 
سرزمين در مقاومت و ايستادگي برابرمتجاوزان و 
ظالمان است و ظرفيت هاي مهمي براي گردشگري 
فراهم كرده اس��ت.  س��جادي منش، رئيس علي 
دلواري را نماد ضد استعماري و استكبار ستيزي 
اعالم كرد و افزود: اماكن گردش��گري مقاومت در 
استان بوش��هر مرمت، بازس��ازي و احيا شده كه 
در اين راستا امس��ال طرح هاي مهمي در عرصه 
محتوايي و فيزيكي اماكن گردش��گري مقاومت 
اجرا مي شود.  وي شهيد نادرمهدوي را نماد مبارزه 
با امريكا در خليج  فارس دانست و خاطرنشان كرد: 
امريكا و انگليس در حمله و تجاوز به استان بوشهر 
شكست خورده اند كه نمادهاي مبارزان و سرداران 
اين عمليات ها به عنوان گردشگري مقاومت معرفي 
شده است.  مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان بوشهر گفت:  در نيمه نخست 
امسال ظرفيت اقامتي و گردشگري استان بوشهر 
۲۰ درصد افزاي��ش يافت و تع��داد تخت هتل و 
اقامتگاه هاي گردش��گري به باالي ۶ هزارو ۶۰۰ 

تخت رسيد.

پ���روژه ۲56     يزد
واحدي مسكن 
مل�ي اردكان ي�زد ب�ا 6۰ درصد پيش�رفت 

فيزيكي در حال ساخت است. 
حسين سبزواري سرپرست فرمانداري اردكان 
در نشست شوراي مسكن اين شهرستان گفت: 
ساخت پروژه ۲۵۶ واحدي مسكن ملي اردكان 
۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي داش��ته و تا پايان 
س��ال به متقاضيان تحويل داده خواهد ش��د.  
وي با اش��اره به اينكه پيگيري هاي مناسبي در 
شهرستان پيرامون اين مهم صورت گرفته است، 
افزود: تاكنون ۵ هزارو ۸۵۲ نفر در طرح نهضت 
ملي مس��كن اردكان ثبت نام كرده اند كه از اين 
تعداد، ۴ هزارو ۶۸۰ نفر تأييد نهايي ش��ده اند.  
اين مس��ئول با بيان اينكه در ش��هر احمدآباد 
نيز ۹۶۶ نفر ثبت ن��ام و ۴۶۶ نف��ر تأييد نهايي 
شده اند، تصريح كرد: در طرح مسكن ملي بايد 
ضعف هاي مسكن مهر پوشش داده شود و نبايد 
شاهد نارسايي هايي باشيم كه در حوزه مسكن 
مهر وجود داشت بلكه بايد همه گونه خدمات و 
تسهيالت در اين راستا پيش بيني شود.  عليرضا 
نادريان زاده مديركل بنياد مسكن استان يزد نيز با 
بيان اينكه شهرستان اردكان دومين شهر استان 

از نظر تعداد افراد ثبت نامي و واجدان شرايط و 
داراي بيشترين تعداد افرادي است كه وجه اوليه 
طرح را واريز كرده اند، گف��ت: حدود ۷۵ درصد 
افراد ثبت نام شده از قش��ر كارگري شهرستان 
هس��تند.  وي افزود: ۹۵درصد زمين ها توسط 
اداره كل راه و شهرسازي محيا شد و در فاز يك و 
فاز دو طراحي و انتخاب پيمانكار انجام شده است 
و شاهد پيشرفت فيزيكي برخي پروژه ها هستيم.  
اين مسئول با بيان اينكه در شهرستان ها تمام 
واحدها به ش��كل وياليي تك واح��دي احداث 
مي شود، تصريح كرد: اس��تان يزد هم اكنون در 
واحدهاي ش��روع ش��ده كه فونداسيون مالك 
عمل قرار مي گي��رد در كش��ور داراي رتبه اول 
مي باشد و در س��اير بخش ها جزو چهار يا پنج 
استان برتر كشور در حوزه ساخت مسكن ملي 
اس��ت.  نادريان زاده افزود: يكي از پروژه ها پروژه 
۱۶۰ واحدي شهرس��تان تفت اس��ت كه بيش 
از ۶۰ درصد پيش��رفت فيزيكي دارد همچنين 
پروژه ۴۸۹ واحدي شهرستان ابركوه هم اكنون 
۶۲ درصد پيش��رفت فيزيكي دارد و با توجه به 
تجربه هاي قبل و اس��تقبال مردم شهرس��تان 
ابركوه از ساخت خانه هاي وياليي اين خانه ها نيز 

به صورت وياليي و يك طبقه اجرا شده اند.

   مركزي: مهرداد جهاني مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
مركزي گفت: ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تن كاال از ابتداي سال جاري تاكنون 
توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي اين استان به نقاط مختلف كشور حمل 
شد.  وي افزود: اين ميزان كاال در قالب ۶۰۲ هزارو ۷۲۳ مورد بارنامه صادره 
توسط ۱۳۵ شركت حمل ونقل استان مركزي به نقاط مختلف كشور حمل 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزايش داشته است. 
   گلس�تان: سعيد گل فيروزي رئيس دانشگاه علوم پزشكي در مراسم 
افتتاح مركز مردمي نفس نجات فرزندان گلستان گفت: در اين مركز نجات 
فرزندان سقط ارائه خدمات پزشكي و مشاوره اي و در بحث اقتصادي حمايت 
معيشتي نيز انجام مي شود.  وي افزود: رشد جامعه ما به سمت پيري مي باشد 
و اين طرح خيلي خوبي در جهت احيا فرزندآوري و افزايش جمعيت جوان 

طي تأكيد فرمايشات مقام معظم رهبري مدظله العالي نيز مي باشد. 
   كرمانشاه: زهرا نجار معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش 
استان كرمانشاه از اجراي طرح ارزش��يابي آغازين دانش آموزان در تمامي 
مدارس ابتدايي استان در هفته هاي اول مهرماه خبر داد.   وي با بيان اينكه 
از تمامي مدارس ابتدايي استان خواسته شده در دو، سه هفته اول مهر ماه 
اين طرح را اجرايي كنند، افزود: در اين طرح  معلم ها يك بررسي كيفي از 
وضعيت تحصيلي و پيش دانسته هاي دانش آموزان به عمل آورده تا ببينند 

دانش آموزان در چه سطحي قرار دارند. 
   يزد: حجت االسالم سيدناصر حيدري سخنگوي شوراي اسالمي شهر 
يزد از اختصاص ۱۰ ميليارد تومان براي توسعه ورزش شهروندي به سازمان 
فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري و همين ميزان اعتبار براي توسعه 

فرهنگي در اين شهر خبرداد. 
   لرستان: علي س��االروند مديركل حفاظت محيط زيست لرستان از 
ساماندهي آبشخورها در مناطق حفاظت شده اس��تان خبرداد و گفت: از 
محل اعتبارت ملي ۵۰۰ ميليون تومان براي ايجاد آبشخور در مناطق تحت 
مديريت محيط زيست گرفتيم.  وي افزود: در حال حاضر همه مناطق تحت 

مديريت محيط زيست لرستان داراي آبشخور هستند. 
   خراسان ش�مالي: حجت االس��الم حبيب اهلل پاكدامن، مدير ستاد 
هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد خراسان شمالي، با اشاره به 
برگزيده شدن شيخ ربناي اس��تان در نخستين جشنواره آواهاي آسماني 
كشور، گفت: حجت االسالم محمدرضا محمدي از قاريان و مربيان برجسته 
قرآني و معروف به شيخ ربنا و از فعاالن كانون هاي مساجد خراسان شمالي به 
عنوان يكي از برگزيدگان نخستين جشنواره آواهاي آسماني ويژه روستاها و 

عشاير كشور، تنديس اين جشنواره را دريافت كرد. 
   چهارمحال و بختي�اري: حميدرضا حيدري مدي��ركل زندان هاي 
چهارمحال وبختياري گفت: به فرزندان مشغول تحصيل زندانيان در اين 
استان ۴۲۰ بسته نوشت افزار، كيف و كفش به ارزش تقريبي ۲ ميلياردو 

۱۰۰ ميليون ريال اهدا شد. 
   خراسان جنوبي: سيدعليرضا موسوي نژاد، مديركل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد مدارس استان تخريبي بوده 

كه بازسازي آن نيازمند كمك خيران است. 
   بوشهر: سردار حيدر سوسني فرمانده انتظامي استان بوشهر گفت: ۲۱ هزارو 
۳۳ متر اراضي ملي به ارزش۱۲۰ ميليارد ريال در گناوه رفع تصرف شد.  وي افزود: 

با متخلفان و متصرفان اراضي ملي برابر قانون و با قاطعيت برخورد مي شود.

 حضور ارزيابان يونسكو
 گام آخر براي ثبت جهاني ماسوله

سال هاس�ت كه گيالني ها منتظرند تا ش�هر تاريخي ماسوله ثبت 
جهاني ش�ود. با اينكه در اين مدت بارها كارشناسان بين المللي به 
اين منطقه آمده و اوضاع و احوال را مورد بررسي قرار داده اند اما هر 
بار خواسته و نظري داشته اند كه بايد مورد توجه قرار مي گرفت تا 
ماسوله يك قدم به ثبت جهاني نزديك تر شود.  در همين راستا طي 
روزهاي اخير يكبار ديگر ارزيابان يونسكو به منظور بررسي روند و 
وضعيت ماسوله در اين ش�هر تاريخي حضور يافتند. اتفاقي كه به 
گفته مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي گيالن، 
اميدواريم برآيند اين سفر مثبت و ثمره اش ثبت جهاني ماسوله باشد. 

    
پيدايش شهر تاريخي ماسوله و منظر فرهنگي آن، حاصل تعامل هزاران 
ساله انس��ان با محيط طبيعي پيرامون خود اس��ت كه روايت شگفت 
انگيزي از شكل گيري اولين سكونت گاه هاي بشري، به واسطه حضور 
و ورود انسان به خطه سرسبز گيالن تا پيدايش اين شهر تاريخي ارائه 
مي دهد كه همچنان شور زندگي را به دليل استقبال گردشگران حفظ 
كرده است.  اين شهر تاريخي قطعه اي از تاريخ گيالن در ۶۲ كيلومتري 
غرب مركز استان و در ۲۵ كيلومتري جنوب غربي شهرستان فومن در 
دل جنگل هاي البرز قرار دارد، كه با ۳۵۰ خانه تاريخي هويتي ۸۰۰ تا 

يك هزار سال را به رخ مي كشد. 
   ارزيابان يونسكو در ماسوله

چهارشنبه گذشته بود كه »نعيمه احمد بن كاري« نماينده يونسكو و 
هيئت همراه وارد ايران شدند تا به صورت خاص و ويژه راهي گيالن و 
شهر ماسوله شوند.  قرار است آنها از منظر فرهنگي تاريخي اين شهر را 
بازرسي داشته باشند تا پس از ارزيابي، پرونده اين شهر تاريخي براي 

ثبت جهاني در سازمان يونسكو مطرح شود. 
در همين رابطه ولي جهاني، مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع  دس��تي گيالن با بيان اينكه »نعيمه بن كاري« از كشور عمان 
به عنوان نماينده يونسكو براي بررسي و انجام فرآيند نخستين مراحل 
ثبت جهاني ماسوله به گيالن س��فر كرده است، به »جوان« مي گويد: 
»آنها به مدت يك هفته در استان مي مانند و اميدواريم برآيند اين سفر 

مثبت و ثمره اش ثبت جهاني ماسوله باشد.«
بن كاري در بدو ورود به ماسوله مورد استقبال نماينده فومن در مجلس 
شوراي اسالمي، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
گيالن و شهردار ماسوله قرار گرفت.  شهرك تاريخي ماسوله در سال 
۲۰۰۷ در ميراث تاريخي يونسكو به طور موفق ثبت شد تا مسير هرگونه 
تغيير و آسيب به آن بسته شود. در گذر س��ال ها، اين شهر رفت وآمد 
مديران، كارشناسان بين المللي، ملي و استاني بسياري را به خود ديد كه 
بررسي ها و گزارشات متعددي را از اين قطعه تاريخي به همراه داشت. 
اما همچنان پرونده جهاني شدن ماس��وله اندرخم يونسكو باقي مانده 
بود تا اينكه آبان ماه ۱۴۰۰ ماسوله عنوان ش��هر كامل از نگاه ارزيابان 
بين المللي معرفي شد.  اتفاقي كه به اعتقاد كارشناسان قدمي مهم در 

مسير ثبت جهاني آن محسوب مي شود. 
در بهمن ماه سال گذشته ثبت منظر فرهنگي شهر تاريخي ماسوله نيز 
در فهرست ميراث جهان اسالم )آيسسكو( خبري تازه و اميدبخش براي 
اين شهر و دوست داران ميراث فرهنگي بود و در اوايل ۱۴۰۱ ماسوله به 

اتحاديه شهرهاي تاريخي جهان پيوست. 
بعد از اين اتفاق و در اسفندماه همان س��ال مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي گيالن اعالم كرد كه امس��ال با برگزاري 
جلسه رفع موانع ثبت جهاني ماسوله، پرونده ثبت جهاني اين شهر براي 
يونسكو ارسال شد و مورد تأييد اوليه قرار گرفت.  بعد از چند ماه يعني 
در خردادماه امسال رئيس كل دادگستري گيالن در نشست مسئوالن 
دستگاه قضايي و مديران ارشد استان به منظور رفع موانع ثبت جهاني 
شهر تاريخي ماسوله در س��ازمان يونس��كو گفت: »موانع ۱۵ گانه اي 
موجب عدم ثبت جهاني شهر تاريخي ماسوله شده كه بايد هرچه زودتر 

و با عزم جدي و راسخ مديران محلي و استاني مرتفع شود.«
در اواخر تيرماه هم استاندار گيالن با بيان اينكه تاكنون بيش از ۹۰درصد 
اقدامات براي رفع نواقص ثبت جهاني توسط دستگاه هاي متولي پيشرفت 
داشته است، اعالم كرده است: »براي رفع نواقص ۱۰درصد باقيمانده نيز 

به دستگاه هاي مربوطه فرصت يك هفته اي داده ام.«
   رفع موانع جهاني شدن

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي گيالن با بيان اينكه 
استاندار بر بهره گيري از يك فرصت تاريخي تأكيد زيادي دارد، مي گويد: 
»كمر همت براي ثبت جهاني ماسوله بس��ته شده و در اسفندماه سال 
گذشته كميته رفع موانع ثبت جهاني اين شهر تاريخي در استانداري 

گيالن و با مديريت شخص استاندار تشكيل شد.«
جهاني با اش��اره به اينكه ماسوله در سال ۱۳۵۴ با ش��ماره ۱۰۹۰ در 
فهرست آثار ملي كش��ور به ثبت رس��يده، ادامه مي دهد: »ماسوله با 
قدمتي حدود يك هزار س��ال از سال ۹۰ در مس��ير جهاني شدن قرار 
گرفته و در سال گذشته با فراهم شدن زمينه حضور ارزيابان يونسكو 
براي بررسي شرايط ثبت، همت مسئوالن براي رفع هرچه بيشتر موانع 

ثبتي اين اثر زنده تاريخي جزم تر شده است.«
وي تصريح مي كند: »تابلوهاي چند زبانه به منظور ثبت جهاني ماسوله 
با بالگرد هالل احمر در حال نصب اس��ت و اهم مش��كالت رفع شده و 
تنها يكي دو مورد باقي مانده است.« يوسف نيرويي، شهردار ماسوله با 
اشاره به موانع موجود و رفع آنها مي گويد: »تخريب اسكلت فلزي چهار 
طبقه دانشسرا، نصب تابلوهاي راهنماي دو زبانه، تكميل پروژه ديواره 
حفاظتي، آزاد سازي كارگاه تجهيز شهرداري و مابقي موضوعات مطرح 

در اين خصوص به انجام رسيده است.«
   افتتاح ۲۰ پروژه گردشگري در گيالن

مزاياي ثبت جهاني ماسوله بر كسي پوشيده نيست و در اين مدت بارها 
مسئوالن استان گيالن و حتي كشور به آن اشاره كرده اند. ثبت جهاني 
اين شهر تاريخي عالوه بر تثبيت جايگاه گردشگري شهرستان فومن و 
گيالن در جهان زمينه ساز افزايش حضور گردشگر خارجي نيز خواهد 
شد.  حاال و در هفته گردشگري، ۲۰ پروژه گردشگري در گيالن سرسبز 

و ديدني افتتاح شد تا بخشي ديگر از نيازهاي اين حوزه رفع شود. 
در همين رابطه مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي 
گيالن با بيان اينك��ه تعداد ۲۰ پروژه گردش��گري ش��امل ۱۲ واحد 
بومگردي، پنج مجتمع گردش��گري، دو سفره خانه سنتي و يك واحد 
پذيرايي با حجم س��رمايه گذاري ۱۶۲۰ ميليارد ريال به بهره برداري 
رسيده است، مي گويد: »با بهره برداري واحدهاي ياد شده تعداد ۱۴۷ 

اتاق و ۴۶۰ تخت به ظرفيت اقامتي استان افزوده شد.«
جهاني ادامه مي دهد: »با افتتاح اين پروژه هاي گردش��گري در استان 
براي ۱۸۷ نفر به صورت مستقيم و حدود ۴۰۰ نفر غيرمستقيم شغل 
ايجاد مي شود.« به گفته اين مسئول ۴۰ پروژه گردشگري ديگر آماده 

بهره برداري است كه به زودي و در زمان مناسب افتتاح خواهند شد.

ادامه دار شدن حاشيه نشيني در اهواز 
حاشيه نشيني در خوزستان به ويژه در اهواز ادامه دارد و اين شهر از 
معدود شهرهايي است كه حاشيه نشيني در آن متوقف نشده است. 
محمد آئيني معاون وزير راه و شهرسازي در جلسه با مسئوالن استان 
خوزستان ضمن گاليه از نبود اطالع رساني از اقدامات انجام شده از سوي 
مسئوالن گفت: مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم به صراحت اعالم 

كردند كه تبليغات منفي از نارسايي مسئوالن صورت مي گيرد. 
وي با بيان اينكه از شهرداري ها درخواست مي كنم در اين راستا كليپ ها 
و مطالب ديگري توليد كنند تا به اطالع مردم رسانده شود، ادامه داد: با 

اطالع رساني درست مي توان ميزان اعتماد را در جامعه باال برد. 
وي در ادامه جذب قير رايگان توسط شهرداري اهواز را اقدامي درست 
تلقي كرد و گفت: واقعيت امر اين است كه بيشتر مردم با همين آسفالت ها 
خوشحال مي شوند؛ البته آنچه به عنوان برنامه ملي در دستور كار شركت 
بازآفريني شهري ايران قرار دارد، اينكه تا پايان سال آينده معبر خاكي 
در مقطع بازآفريني در سطح كشور از جمله در خوزستان وجود نداشته 
باشد.  مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران تأكيد كرد: مسئوالن 
خوزستاني بايد آمار الزم را در اين زمينه ارائه دهند تا سهميه مناسبي در 
طرح بازآفريني محالت به استان تعلق بگيرد.  آئيني در خصوص حاشيه 
نشيني گفت: حاشيه نشيني همچنان در خوزس��تان به ويژه در اهواز 
ادامه دارد يعني ساخت وسازهاي غير مجاز در اهواز انجام مي شود؛ اهواز 
از معدود شهرهايي است كه حاشيه نشيني در آن متوقف نشده است.  
وي با تأكيد بر اينكه شهرداري اهواز بايد از روند حاشيه نشيني در اين 
شهرستان جلوگيري كند، افزود: طبق اعالم آمارهاي رسمي ۱۹۵ هزار 
نفر حاشيه نشين در اهواز وجود دارد در حالي كه اين رقم شايد ۴۰۰هزار 
نفر باشد كه فاصله زيادي است و اين تفاوت در آمار بايد رفع شود تا بتوان 

مشكالت اين معضل را به گونه اي ديگر حل و فصل كرد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي در خصوص پروژه ملي مسكن يك هزارو 
۸۶۸ واحد مسكوني در خوزستان تصريح كرد: اين پروژه نبايد در حوزه 

بازآفريني قلمداد شود بلكه پروژه شهري است. 
آئيني گفت: با مسئوالن اين پروژه صحبت شده كه قول دادند ۵۰ واحد 
تا پايان سال آماده بهره برداري باش��ند كه از شهرداري هاي خوزستان 

درخواست مي شود مجوزهاي الزم را صادر كند تا پروانه اخذ شود. 

ثبت ۱۶ هزار شغل در سيستان وبلوچستان 
ميزان تعهد اشتغال امسال در استان      سيستان و بلوچستان 
۲۸ه�زار ش�غل ب�ود ك�ه تاكنون 
۱6هزارو 5۰۴مورد در س�امانه رصد ثبت ش�ده ك�ه بيانگر تحقق 

6۰درصدي در اين زمينه است. 
حسين مدرس خياباني استاندار سيستان وبلوچستان در نشست كارگروه 
اشتغال سيستان وبلوچستان با بيان اينكه تاكنون ۱۶ هزارو ۵۰۴ مورد 
شغل در سامانه رصد ثبت ش��ده، گفت: با توجه به ميزان تعهد اشتغال 
امسال در استان كه ۲۸ هزار شغل است تاكنون توانسته ايم تا ۶۰ درصد به 
هدف مان برسيم.  وي ادامه داد: عالوه بر تحقق ۶۰درصدي اشتغال تعهد 
شده تاكنون ۴۷ هزار نفر نيز از طريق طرح هاي عمراني استان مشغول 
به كار شدند.  به گفته اين مسئول، از اين تعداد ۳ هزار نفر از طريق اجراي 
طرح جهاد آبرس��اني و ۵ هزار نفر از طريق اجراي طرح هاي مس��كن در 
سيستان وبلوچستان فعال شدند.  استاندار سيستان وبلوچستان افزود: 
يكي از اهداف ما در ايجاد اشتغال، اشتغال پايدار است بنابر اين بايد اجراي 

طرح هاي اشتغالزا با پشتوانه كارشناسي صورت گيرد.

 ساماندهي رودخانه هاي شاهرود 
و الموت رود قزوين 

ب�ا ه�دف توس�عه كش�اورزي و صنع�ت در اس�تان قزوين 
رودخانه هاي شاهرود و الموت رود قزوين ساماندهي مي شوند. 
يداهلل ملكي مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي قزوين با اش��اره به 
ساماندهي دو رودخانه شاهرود و الموت رود گفت: اين موضوع موجب 
توسعه كشاورزي وصنعت در استان مي شود.  وي افزود: اين رودخانه ها 
با ظرفيت هاي خوبي كه دارند مي تواند فرصت بسيار مناسبي را براي 
مردم منطقه ايجاد كند و در حوزه گردش��گري نيز مورد توجه قرار 
گيرند.  اين مس��ئول ادامه داد: اجراي طرح ساماندهي رودخانه ها و 
كنترل سيالب مي تواند از حوادث احتمالي ناشي از سيالب در شرايط 
تغيير اقليم نيز پيشگيري كند.  ملكي گفت: ساماندهي رودخانه ها، 
ايمن سازي و اجراي طرح هايي با رويكرد گردشگري و منظرسازي 
مي تواند ش��رايط مس��اعدي را براي س��اكنان محلي ايجاد كرده و 

ظرفيت هاي گردشگري منطقه را نيز شكوفا كند.

 توزيع يك هزارو ۴۰۰ بسته 
كمك آموزشي در اصفهان 

۴۰۰ بس�ته كم�ك آموزش�ي در قال�ب  ي�ك ه�زارو 
ط�رح مه�ر تحصيل�ي در اس�تان اصفه�ان توزي�ع ش�د. 
حجت االسالم محمدحس��ين بلك مديركل اوقاف و امور خيريه  
اصفهان در آيين رونمايي از طرح »مهر تحصيلي« اوقاف و امور خيريه 
استان كه در امامزاده ردان برگزار شد، گفت: يك هزارو ۴۰۰بسته 
كمك آموزشي در قالب طرح مهر تحصيلي بين دانش آموزان نيازمند 
استان اصفهان توزيع مي شود.  وي در ادامه با بيان اينكه اداره كل 
اوقاف و امور خيريه تمايلي به ورود مستقيم به ارائه خدمات به مردم 
به ويژه در حوزه محروميت زدايي را ندارد، افزود: اين امر را با همكاري 
دستگاه هاي حمايتي انجام مي دهيم و نتايج خوبي را نيز به همراه 
داشته است.  اين مسئول ادامه داد: با اين وجود در زمينه كمك به 
محرومان دريغ نخواهيم كرد.  حجت االسالم بلك گفت: به عنوان 

مثال مي توان به زمان شيوع بيماري كرونا اشاره كرد.

 حمايت بهزيستي البرز 
از ۳ هزار سالمند 

بيش از ۳ ه�زار نفر از س�المندان زير پوش�ش حمايت هاي 
بهزيستي البرز قرار دارند. 

وجيهه محمدي فالح مديركل بهزيستي البرز با بيان اينكه ۱۹مركز 
شبانه روزي سالمندان در البرز فعاليت مي كنند، گفت: در حدود يك 
هزار نفر از سالمندان استان از خدمات شبانه روزي اين مراكز استفاده 
مي كنند، البته بيش از ۳ هزار نفر از سالمندان زير پوشش حمايت هاي 
بهزيستي البرز قرار دارند.  وي افزود: شعار امسال براي تكريم سالمندان، 
تاب آوري و مشاركت زنان سالمند در نظر گرفته شده است و برنامه ها 
را نيز پيرامون اين شعار تدوين كرديم.  اين مسئول گفت:  فراهم كردن 
شرايط الزم براي خود مراقبتي، پوشش كامل انواع بيمه ها، دسترسي 
آس��ان به انواع خدمات و حمايت ه��اي الزم، بهره من��دي از تجارب 
سالمندان در راستاي افزايش مشاركت اجتماعي و آموزش زندگي سالم 

از برنامه هاي امسال بهزيستي ويژه سالمندان به شمار مي رود.

     البرز    اصفهان    قزوين

افتتاح 98 واحد توليدي و صنعتي در اردبيل 
در شش ماهه     اردبيل
نخست امسال 
۹۸ واحد توليدي و صنعتي در سطح استان 
اردبي�ل ب�ه بهره برداري رس�يده اس�ت. 
محمد صافي رئيس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اردبيل از برنامه ريزي براي 
بهره ب��رداري از ۲۰۵ واحد توليدي و صنعتي 
تا پايان س��ال جاري خبرداد و گف��ت: از اين 
تعداد ۹۸ واحد در ش��ش ماه نخست سال به 
بهره برداري رسيده اس��ت.  وي با بيان اينكه در حال حاضر از ميان واحد هاي توليدي داراي پروانه 
بهره برداري، حدود ۸۳ درصد واحد توليدي و صنعتي فعال است، افزود: اين رقم نشان مي دهد تعداد 
واحد هاي فعال در استان اردبيل از متوسط كشوري باال است.  اين مسئول همچنين با اشاره به احياي 
واحد هاي راكد و غيرفعال در استان تصريح كرد: احياي واحد هاي راكد و غير فعال در اين استان مورد 
توجه قرار گرفته و در شش ماهه اول سال جاري ۲۴ واحد توليدي راكد به چرخه توليد بازگشته است.  

صافي گفت: هر هفته چهار واحد توليدي و صنعتي در استان اردبيل افتتاح مي شود.
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