
   ف�ارس: پيكر عب��اس اعتصامي فر پدر ش��هيدان محم��د رحيم، 
عبدالمجيد و عبدالحميد پس از تشييع از ميدان شهدا تا گلزار شهداي 
امامزاده حسن شهرستان فسا در محل گلزار شهداي امامزاده حسن در 
كنار فرزندان شهيدش به خاك س��پردند.  حاج عباس اعتصامي فر در 
سن ۸۵سالگي بر اثر بيماري و ايست قلبي دعوت حق را لبيك گفت و به 

فرزندان شهيدش پيوست. 
  آذربايجان ش�رقي: ناظر گمركات اس��تان آذربايجان ش��رقي از 
افزايش ۳۰ درصدي ارزش كاالهاي صادر شده از گمركات اين استان 
در نيمه نخست امسال خبر داد.  اورنگي گفت: در شش ماه گذشته بيش 
از يك ميليون و۹۰ هزار تن كاال به ارزش ۷۶۰ ميليون و ۲۵۸ هزار دالر 
از گمركات استان به خارج از كشور صادر شد.  وي با اشاره به اينكه اين 
ميزان صادرات به ۸۵ كشور دنيا صورت گرفته است، افزود: اين ميزان 
صادرات از لحاظ ارزش ۳۰ درصد و از نظر وزن ۴۷ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزايش نشان داده است. 
  اصفهان: مديركل بنياد مس��كن روستايي اس��تان اصفهان گفت: 
اجراي طرح بوم گردي در روس��تاهاي اصفهان آغاز شده است و تالش 
داريم طرح هادي را در حالي اجرايي كنيم كه روستا از بافت سنتي خارج 
نشود.  غالمحسين خاني اظهار داشت: طرح هادي سال هاي متمادي 
است كه در روستاهاي اصفهان به اجرا در آمده و الزام اجراي اين طرح را 

در روستاهاي باالي ۲۵ خانوار داريم. 
   بوشهر: مديركل كميته امداد استان بوشهر از توزيع يك ميليارد و ۱۵۰ 
ميليون تومان سبد غذايي بين ۲۳۰۰ كودك مبتال به سوء تغذيه تحت حمايت 
در شش ماه نخست سال جاري خبر داد.  احمد لطفي گفت: كميته امداد استان 
بوشهر در اين زمينه با توزيع سبد غذايي براي تأمين بخشي از نيازهاي غذايي 

كودكان كمتر از پنج سال دچار سوء تغذيه، گام برداشته است. 
   زنجان: مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي استان زنجان به 
تأمين آب شرب روستاهاي استان زنجان اشاره كرد و گفت: ۵۹۵ روستاي 
استان زنجان معادل ۶۶ درصد از نعمت آب شرب بهره مند هستند.  رضا 
كابلي گفت: با اجراي ارتقاي كيفيت آب ش��رب روستايي رضايتمندي 
مردم از خدمات شركت آب و فاضالب روستايي استان افزايش يافته است. 
   سيستان و بلوچستان: مديركل دامپزشكي سيستان و بلوچستان از 
صادرات يك تن و ۸۸۶ كيلو آبزي در شش ماهه ابتدايي سال جاري به خارج 
از استان خبر داد.  مهدي حسيني افزود: كشتارگاه هاي استان سيستان 
و بلوچستان نيز به جهت داشتن استانداردهاي الزم از وضعيت مطلوبي 

برخوردار است و رتبه دوم در كشور را به خود اختصاص داده است.

تنوع در انواع گردشگري در كشور باعث شده است 
هرساله تعداد قابل توجهي توريست  خارجي براي 
ديدن اين اماكن كه ش��امل آث��ار و ابنيه تاريخي، 

فرهنگي مي شوند به ايران سفر كنند. 
دراين ميان ف��ارس به علت دارا ب��ودن تنوعي از 
اماكن گردشگري ازجمله اس��تان هايي به شمار 
مي رود كه هرس��اله پذيراي تعداد قابل توجهي 
از گردش��گران اس��ت.  مديركل ميراث فرهنگي 
استان فارس دراين خصوص به »جوان« مي گويد: 
»  درچهارماهه نخست امسال  ۳ميليون و ۲۹ هزار 
و ۷۵۰ نفر گردش��گر داخل��ي و ۱۳۹ هزار و ۶۸۶ 
گردشگر خارجي از جاذبه هاي استان فارس ديدن 
كردند كه در مجموع با ۳ ميليون و۱۶۹ هزار و ۴۳۶ 
بازديد، ۱۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته داشته است.«
مصيب اميري مي افزايد:»در بازديدهاي گردشگران 
خارجي همچنان فرانسوي ها در صدر و پس از آن 

گردشگران آلماني و ايتاليايي به ترتيب بيشترين 
آمار ورود در س��فر به اس��تان فارس را داشته اند.« 
وي ادامه مي دهد:»مجموع��ه فرهنگي- تاريخي 
حافظيه با ۷۴۶ هزار و ۹۲۳ نفر، مجموعه جهاني 
تخت جمش��يد با ۵۸۸ هزار و ۲۱۸ نفر و مجموعه 
فرهنگي- تاريخي سعدي با ۵۶۷ هزار و ۹۲۱ نفر  
بيشترين ميزان بازديد را به خود اختصاص دادند.« 
اين درحالي است كه طبق آمارها در سال ۹۶، تعداد 
بازديد از اماكن گردشگري فارس ۵ ميليون و ۱۰ 

هزار و ۹۴ نفر بوده است. 
   عالقه توريست ها به شاهچراغ

شهر شيراز به عنوان س��ومين حرم اهل بيت)ع( 
هرساله ميزبان گردش��گران پرشماري است كه 
اماكن مقدس و مذهبي اين شهر را براي گردشگري 
انتخاب مي كنند.  آس��تان مقدس شاهچراغ)ع(، 
سيدعالءالدين حسين)ع(، مس��اجد تاريخي و... 
ازجمله اماكني هستند كه هرس��اله مورد توجه 

خاص مسافران بوده اند و عالوه بر آن به عنوان مثال 
مي توان از علي بن حمزه)ع(، مس��جد نو )مسجد 
شهدا(، مسجد وكيل، مسجد نصيرالملك، مسجد 

جامع عتيق و مسجد مشيرالملك نام برد. 
دركنار وج��ود اماكن تاريخ��ي - فرهنگي فارس 
كه هرساله پذيراي بسياري از گردشگران داخلي 
و خارجي اس��ت، اماكن مذهبي اين اس��تان كه 
مهم ترين آنها آس��تان مقدس علي بن حمزه)ع( 
شيراز است نيز طرفداران بسياري دارد كه مي توان 
به بازديد روزانه ۲۰۰ توريست خارجي از اين مكان 
مقدس اش��اره كرد.  مدير گردشگري حرم مطهر 
علي بن حمزه)ع( با بيان اينكه سفرهای ديني يا 
معنوي به دو صورت انجام مي شود، مي گويد:»در 
گونه سفرهای مذهبي گردشگران صرفاً مسلمان 
نيستند و به دليل عالقه مندي از اماكن مذهبي و 

تاريخي ديدن مي كنند.«
وي مي افزايد:»در شهر شيراز ۲۳۵ مسجد وجود 

دارد كه از اين تعداد ۲۵ مسجد به دليل ارزش هاي 
تاريخي و فرهنگي در فهرست ملي به ثبت رسيده 
است اما تنها دو مسجد وكيل و نصيرالملك مورد 
توجه گردشگران است و مابقي مغفول مانده اند.« 
هم اكن��ون  ۲۴ ۱۰امامزاده كه داراي ش��جره نامه 
و موقوفات هس��تند و همچنين يك سوم مساجد 

تاريخي و امامزادگان كشور در اين استان است. 
رئيس هيئت  امناي امامزاده عل��ي بن حمزه)ع( 
شيراز با اش��اره به قدمت باالي اين مكان مذهبي 
مي گويد:»مجموعه و بناي آستان مقدس علي بن 
حمزه)ع( شيراز بيش از ۱۱۰۰ سال قدمت دارد و 
به همين دليل، هم يك مجموعه ديني و مذهبي 
و هم مجموع��ه اي تاريخي و ميراثي به حس��اب 
مي آيد.« سيدحس��ن ذواالنوار مي افزايد:»روزانه 
ح��دود ۲۰۰ گردش��گر خارج��ي از اي��ن بقعه 
متبركه بازديد مي كنند ك��ه مي توانند هر كدام 
مبلغان خوبي براي ارس��ال پيام انقالب و اسالم 
در كشورهاي خودشان باش��ند.« وي با اشاره به 
امكاناتي كه  هنگام بازديد گردش��گران براي آنها 
تدارك ديده شده اس��ت، ادامه مي دهد: »افرادي 
آگاه به علوم ديني و آش��نا به زبان هاي مختلف، 
از آن��ان پذيرايي و با آنها گفت وگ��و مي كنند و به 
معرفي معارف اسالم مي پردازند.« شرايط موجود 
و اس��تفاده از امكانات براي رونق گردشگري اين 
مكان مقدس موجب شد تا رئيس سازمان اوقاف 
كشور در سفري كه به آس��تان امامزاده علي بن 
حمزه)ع( شيراز داشتند اقدامات هيئت  امنا را مورد 
تقدير قرار دهند.  حجت االسالم والمسلمين علي 
محمدي دراين خصوص مي گويد:» اين بزرگوار از 
منزلت و مقام فوق العاده اي برخوردار بود و شهادت 

ايشان گواهي بر اين مسئله است.«
اين اظهارات درحالي مطرح مي ش��ود كه شرايط 
وي��ژه و امكان��ات موجود ب��راي حض��ور و ورود 
گردشگرها و توريست ها سبب شده است بيشتر 
توريست ها در سفر به شهر شيراز حتماً ديدن اين 

مكان مذهبي را در برنامه خود داشته باشند. 
رئيس سازمان اوقاف كش��ور مي افزايد:»با توجه 
به اينكه در سطح كشور ۹۷۰ امامزاده تاريخي و 
ميراثي داريم، لذا اگر از اين مكان الگوپذيري كنيم 
مي توانيم گردشگران بس��ياري را با حفظ مسائل 
شرعي و رعايت آداب و احترام به بقعه و مكان هاي 
زيارتي كشور بكشانيم.« اين درحالي است كه به 
گفته حجت االسالم والمس��لمين علي محمدي 
معرفي و نشان دادن چنين اماكني به گردشگران 
خارجي، وجهه بين المللي بس��يار خوبي در بُعد 
ديني و مذهبي براي جمهوري اس��المي و ملت 
ايران و كاهش اسالم هراس��ي دارد و عالوه برآن 
مي توانند هر كدام مبلغان خوبي براي ارسال پيام 

انقالب و اسالم در كشورهاي خودشان باشند. 

 ثبت نام ۱۶۵۰ زائر اربعين 
در سامانه سماح سمنان 

مديركل حج و زيارت اس�تان سمنان     سمنان
بابيان اينكه تاكنون يك هزار و ۶۵۰ نفر 
در سامانه سماح استان براي مراسم اربعين امسال ثبت نام كرده اند، 

مهران را مرز خروجي اين زائران معرفي كرد. 
خليل دل پاك گفت: تاكنون يك هزار و ۶۵۰ نفر در س��امانه س��ماح 
استان س��منان براي مراس��م اربعين امس��ال ثبت نام كردند و از اين 
تعداد مدارك يك هزار و ۱۸۵ نفر براي صدور رواديد به سفارت عراق 
ارسال شده است.  وي بابيان اينكه سامانه سماح براي فعاليت زائران 
پياده روي اربعين اس��ت، افزود: افرادي كه مش��تاق به حضور در اين 
مراسم هستند بايد با در دست داش��تن مدارك الزم به اين سامانه يا 
دفاتر مجاز زيارتي سراسر استان مراجعه كنند تا مراحل ثبت نام آنها 
صورت گيرد.  مديركل حج و زيارت استان س��منان با اشاره به اينكه 
گذرنامه ها بايد حداقل شش ماه مدت اعتبار داشته باشد، ابراز داشت: 
افراد هنگام ثبت نام به مدت تاريخ گذرنامه هاي خود بايد توجه داشته 
باشند و در صورت نداشتن تاريخ معتبر تا مدت زمان باقي مانده براي 

دريافت گذرنامه جديد از طريق دفاتر پليس+۱۰ اقدام كنند.

كشاورزان در اس�تان كرمان به سختي فعاليت 
مي كنند. چراكه به رغم اين كه استان به عنوان 
يك�ي از مناطق گرم و خش�ك كش�ور معرفي 
مي ش�ود؛ هرس�اله نيز ميزبان پديده ناميمون 
طوفان هاي سهمگين هست. معضلي كه كم و بيش 
كشت سنتي در اين استان را ناممكن كرده است. 
از همين رو مسئوالن كشت گلخانه اي را براي اين 
استان كم آب توصيه مي كنند. شيوه اي نوين از 
كشاورزي كه طي چهار س�ال گذشته توانسته 
در كرمان با رش�د 166 درصدي مواجه ش�ود و 
اميد اس�ت اين رقم روز به روز نيز افزايش يابد. 

    
خشكسالي آمده اس��ت و قرار هم نيس��ت به اين 
زودي ها سايه شوم خود را از سر برخي از استان هاي 
كشور كنار بزند. معضلي كه اين روزها كارشناسان 
از آن به عنوان تغييرات اقليمي هم ياد مي كنند و در 
استان كرمان با باد و طوفان  همراه است. مسئله اي 
كه فعاليت هاي روزمره روستاييان و شهرنشينان 
استان را تحت الشعاع و اولين و ابتدايي ترين شيوه 
تأمين معاش يعني كش��اورزي روس��تاييان را در 
معرض خطر قرار داده است. در حال حاضر با توجه به 
شرايط اقليمي استان؛ كشاورزي سنتي پاسخگوي 
نيازهاي روستاييان و شهرنشينان كرماني نيست و 
نمي توان همچون گذشته در محيط باز به كشت و 
برداشت در تمام نقاط كرمان پرداخت. از همين رو 
كارشناسان تغيير شيوه سنتي كشاورزي به كشت 
صنعتي و گلخانه اي را پيشنهاد مي كنند. مسئله اي 
هم به افزايش توليد ختم مي شود و هم جلوي تبخير 
آب و مواجه شدن كشاورزان با كم آبي را مي گيرد. 
عالوه بر اين طوفان هاي گاه و بي گاه، ورود ناگهاني 
سامانه سرمايش��ي و گرمايش��ي هم نمي تواند به 

محصوالت آنها آسيب بزند. بنابر اين با اين شرايط 
طي چهار سال اخير كشت گلخانه اي در كرمان با 

افزايش ۱۶۶ درصدي مواجه شده است. 
   كشت گلخانه اي راهكار خروج از بحران آب

ايران داراي اقليمي خش��ك و نيمه خشك است و 
آب براي توليد محصوالت كشاورزي عامل مهمي 
محسوب مي شود و توس��عه كشت هاي گلخانه اي 
در كشور به عنوان مهم ترين سياست هاي افزايش 
بهره وري اقتصادي، كشاورزي و مديريت راهبردي 
آب قلم��داد مي ش��ود. در همي��ن راس��تا رئيس 
سازمان جهاد كش��اورزي جنوب كرمان مي گويد: 
»در س��ال جاري با افزايش ۱۶۲ هكتاري، س��طح 
گلخانه هاي جنوب كرمان به ۲ ه��زار و ۲۵ هكتار 
رسيده و رتبه اول توسعه گلخانه هاي كشور به اين 

اس��تان اختصاص داده شده اس��ت.« سيديعقوب 
موسوي با اشاره به اهميت كشاورزي گلخانه اي در 
استان ادامه مي دهد: »ساالنه ميزان ۴۰۰ هزار تن از 
انواع محصوالت گلخانه اي جاليزي شامل خيارسبز، 
گوجه، فلفل، بادمجان و توت فرنگي در جنوب كرمان 
توليد مي ش��ود كه تمامي محصول خيار خاردار، 
گوجه فرنگي، فلفل دلمه اي و شمشيري و بخشي 
از بادمجان و خيار س��بز به خارج كش��ور و عمدتاً 
به روسيه صادر مي ش��ود.« معاون زراعت سازمان 
جهاد كشاورزي جنوب كرمان نيز با تأكيد بر اينكه 
مي توان با توسعه كشت گلخانه اي منابع آبي بيشتري 
را ذخيره كرد، بيان مي كند: »امروزه با تكيه بر تجارب 
به دست آمده اين را مي دانيم كه كشت گلخانه اي 
بايد توسعه پيدا كند چراكه همين امسال با توسعه 

گلخانه ها توانستيم ۸۰ ميليون متر مكعب در مصرف 
آب كشاورزي صرفه جويي كنيم.« فرامرز رستگاري 
با اشاره به ظرفيتي كه در زمينه اشتغال در استان 
ايجاد شده  است، اضافه مي كند: »توسعه كشت هاي 
گلخانه اي در جنوب كرمان بيش از ۲۰ هزار اشتغال 

جديد را براي اهالي اين ديار رقم زده است. «
   افزايش 1۰ برابري توليدات مداوم كشاورزي

عالوه بر ذخي��ره منابع آب��ي و افزاي��ش ظرفيت 
اشتغالزايي كشت گلخانه اي؛ كارشناسان از افزايش 
۸ تا ۱۰ براب��ري حجم توليد محص��ول در فضاي 
گلخانه اي مي گويند. كارشناس كشاورزي جنوب 
كرمان در اين باره تأكيد مي كند: »صنعت كشت 
گلخانه اي ي��ك نوع فعاليت متمركز و پيش��رفته 
از كش��اورزي اس��ت كه قابليت توليد محصوالت 
كش��اورزي متنوعي را دارد و به همين دليل بازده 
اقتصادي بااليي به همراه دارد.« حس��ين مسلمي 
ادامه مي ده��د: »افزايش توليد در واحد س��طح، 
توليد بيش از يك محصول در سال، افزايش كيفيت 
محصول توليدي، كاهش مصرف آب، اس��تفاده از 
اراضي غير قابل كش��ت با سيستم هيدرو پونيك، 
وابستگي نداشتن توليد به شرايط محيطي و امكان 
بازاريابي مناس��ب و تنظيم برنامه كشت مطابق با 
نياز بازار از جمله مزاياي كش��ت هاي گلخانه اي به 
شمار مي رود.« حاال كه استان كرمان توانسته است 
طي چهار سال گذشته به عنوان يكي از استان هاي 
پيشتاز توسعه كشاورزي گلخانه اي و نوين معرفي 
ش��ود؛ الزم است مسئوالن اس��تان هاي ديگر هم 
با الگوبرداري از كرمان در اين مس��ير قرار بگيرند. 
الزم به ذكر اس��ت كه همين روزها كرمان ميزبان 
طوفان هاي سنگيني است كه حتي به تعطيلي چند 

روزه مدارس هم منتهي شده است.

كرمان با رشد 166 درصدي گلخانه ها در مسير كشاورزي صنعتي ميترا شهبازي
   گزارش 2

فاز دوم بيمارستان حضرت فاطمه)س( مياندوآب توسعه می یابد
معاونت درمان دانش�گاه علوم پزش�كي آذربايج�ان غربي اظهار      آذربايجان غربي
اميدواري كرد فاز دوم بيمارستان حضرت فاطمه)س( مياندوآب در 

سال 1397 به بهره برداري برسد. 
دكتر حسني از روند ساخت فاز دوم بيمارستان حضرت فاطمه)س( و روند بهسازي اتاق هاي عمل 
بيمارستان عباسي مياندوآب بازديد كرد و گفت: اميد است كه در سال ۹۷ شاهد بهره برداري از اين 
بيمارستان باشيم.  وي گفت: توسعه فاز دوم بيمارس��تان حضرت فاطمه)س( تقريباً در حال اتمام 
است و تجهيزات بيمارستاني در اسرع وقت براي تجهيز اين بيمارستان فراهم خواهد شد و اميدواريم 
اين بيمارستان به زودي وارد چرخه درماني شهرستان گردد و مردم گرامي شهرستان و همچنين 
اهالي منطقه بتوانند از خدمات پزشكي آن اس��تفاده نمايند.  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي 
آذربايجان غربي گفت: تا پايان سال جاري با تكميل و تجهيز بال دوم بيمارستان حضرت فاطمه )س(، 

بيشتر رشته هاي پزشكي در آن به مردم خدمات ارائه می كند. 

افزایش توليد فوالد در اردبيل به ۱۷۰ هزار تن 
استاندار اردبيل از افزايش ظرفيت توليد شمش فوالد در اين استان      اردبيل

به بيش از 17۰ هزار تن در سال خبر داد. 
اكبر بهنام جو گفت: ظرفيت كنوني كارخانه ذوب آهن استان ساالنه ۱۲۰ هزار تن شمش فوالد است 
كه با اجراي برنامه هاي توسعه اي اين رقم تا پايان امسال به ۱۷۰ هزار تن افزايش مي يابد.  وي با اشاره 
به فعاليت و اجراي ف��از دوم يك كارخانه ديگر توليد تيرآهن در اين اس��تان تأكيد كرد: با تكميل و 
راه اندازي اين كارخانه، استان اردبيل به عنوان پنج استان توليد كننده تيرآهن كشور تبديل خواهد 
شد.  استاندار اردبيل با بيان اينكه با اجراي اين پروژه س��االنه ۲۰۰ هزار تن تيرآهن توليد و به بازار 
عرضه خواهد شد، تصريح كرد: براي اجراي اين پروژه ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه نياز است كه حدود 
۷۰ درصد را دولت در قالب تس��هيالت بانكي تأمين مي كند.  وي اين كارخان��ه توليد فوالد را جزو 
واحدهاي موفق استان برشمرد و يادآور شد: در سفر آتي رئيس جمهور به استان، تأمين تسهيالت اين 

كارخانه از موارد مطروحه و تأمين تسهيالت از محل سفر رياست جمهوري مصوب خواهد شد. 
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فروغ گردشگري فارس با شاهچراغ شيراز
 ۷۰۰ هكتار از اراضي البرز 
بيابانزدایي مي شود      

ب�ا هم�كاري ق�رارگاه س�ازندگي     البرز
خاتم االنبياء)ص( براي كاهش اثرات 
زيس�ت محيطي طرح هاي عمران�ي، حدود 7۰۰ هكت�ار از اراضي 
بياباني البرز ب�ا اعتب�ار ۶ ميليارد توم�ان بيابانزدايي مي ش�ود. 
حامد فرضي مدير كل منابع طبيعي و آبخي��زداري البرز با اعالم خبر 
فوق، به اختصاص اعتبارات صندوق توس��عه ملي براي هم افزايي تمام 
بخش هاي منابع طبيعي با محوريت آبخيزداري اشاره كرد و گفت: به 
دستور مقام معظم رهبري با تخصيص ۲۰۰ ميليون دالر اعتبار از صندوق 
ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي منابع طبيعي كشور اختصاص يافته 
كه در ۴۰ سال گذشته بي سابقه اس��ت.  وي ادامه داد: اين اعتبار براي 
فعاليت هاي آبخيزداري اعم از جنگل كاري، بيابان زدايي، گشت و پايش 
و اصالح هندسي اختصاص يافته به گونه اي كه بتوان عمليات تكميلي 
را براي توس��عه منابع طبيعي انجام داد.  فرضي به سهم استان البرز از 
اعتبارات صندوق ذخيره ارزي اشاره كرد و افزود: امسال در مجموع ۵۱۶ 
ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال براي طرح هاي آبخيزداري استان اختصاص 
يافته است.  وي ادامه داد: از اين رقم، ۱۷۸ ميليارد ريال از محل صندوق 
ذخيره ارزي، ۸ ميليارد و ۵۷۲ ميليون ريال از محل اعتبارات استاني، 
۱۷۰ ميليارد ريال مربوط به تفاهمنامه استانداري )در صورت تحقق( و 
۱۰۸ ميليارد ريال از طريق مشاركت هاي مردمي و دولتي محقق شده 
است.  اين مسئول گفت: البرز با وجود دو سد استراتژيك كرج و طالقان، 
استاني ويژه است به طوري كه سهم به سزايي در تأمين آب آشاميدني و 
كشاورزي تهران بزرگ، كرج و قزوين دارد و به همين دليل نگاه ويژه اي را 
بايد در كاهش مخاطرات سيل با انجام طرح هاي آبخيزداري در آن داشته 
باشيم. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز بيان داشت: يكي 
از دغدغه ها در البرز وقوع سيل هاي مخرب است كه تجربه هاي تلخي از 
آن را نيز داريم.  وي با بيان اينكه در جهت كاهش اثرات زيست محيطي 
طرح هاي عمراني، ح��دود ۷۰۰ هكتار از اراضي بيابان��ي البرز با اعتبار 
۶ميليارد تومان بيابا نزدايي مي شود، يكي ديگر از اقدامات آبخيزداري 
براي حفظ و احياي مراتع را طرح توسعه كشت گياهان دارويي توسط 
بهره برداران عنوان كرد و گفت: س��ال گذش��ته ۴۰۰ هكت��ار از مراتع 
شهرستانك زير پوشش كشت باريجه قرار گرفت كه اين گياه صددرصد 
صادراتي است كه با حداقل قيمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش مي رسد. 

رئيس بنياد سالمت آستان قدس رضوي خبر داد
 استقرار بيمارستان تخصصي صحرایي 

در مسير نجف به كربال      
رئيس بنياد س�المت آس�تان قدس     خراسان رضوي
رضوي از برپايي بيمارستان تخصصي 

صحرايي در مسير نجف به كربال خبر داد. 
محمود شبستري گفت: يكي از فعاليت هاي ما در بنياد سالمت رضوي 
براس��اس بند۲ حكم مقام معظ��م رهبري به توليت معظ��م خدمت به 
محرومان و مستمندان اس��ت كه در حال حاضر در دارالشفا حرم مطهر 
۴۲۰ نفر نيازهاي درماني خود را با معرفي خادمياران سالمت ما در مناطق 
مشهد با هزينه هاي بسيار اندك دريافت مي كنند كه اكثر اين بيماران از 
خانواده هاي بدسرپرست و بي سرپرست هستند.  وي اظهار كرد: با هدف 
نياز سنجي و كمك به هزينه هاي جانبي نيازمندان دارالشفاهايي ساخته 
خواهد شد كه بر همين اساس دو دارالش��فا در ميدان چمن و زائر شهر 
طرق به زودي افتتاح مي شود.  شبستري به كمبود امكانات پزشكي كشور 
عراق در ايام اربعين اشاره و ابراز كرد: سال هاي گذشته خدمات پزشكي 
اين كشور منسجم نبوده و آستان قدس متولي گسترش امكانات پزشكي 
در ايام اربعين شد و اولين بيمارستان صحرايي را متشكل از ۱۲ اتوبوس 
پزشكي، دو اتاق عمل، دستگاه سي تي اسكن، دو كانتينر اورژانس و ۲۰ 
پزشك متخصص و فوق تخصص به صورت كامالً داوطلبانه به كشور عراق 
و مسير پياده روي زائران اعزام كرد.  رئيس بنياد سالمت رضوي ادامه داد: 
اين حركت اگر نهادينه شود و پيش��رفت كند كار خيلي بزرگي صورت 
مي گيرد كه هدف آن نجات جان و حفاظت از زائران در طول مسير پياده 
روي است كه شاهد مثال ما نيز درمان بيش از ۳۰ هزار زائر در سال گذشته 
و در مسير پياده روي از نجف تا كربال بوده است.  وي افزود: دوره فعال بودن 
اين بيمارستان در سال گذشته ۶ روز و تا روز قبل از اربعين بوده است كه در 
تالش هستيم اين موضوع را امسال تا ۱۰ روز افزايش دهيم و خوشبختانه 
با توجه افزايش داوطلبان متخصص و فوق تخصص مجبور شده ايم كه 
امسال ميان داوطلبان قرعه كش��ي برگزار كنيم.  شبستري در خصوص 
محل استقرار بيمارستان صحرايي آستان قدس گفت: تهيه كردن فضايي 
به مساحت ۲ هزار متر مربع با توجه به شرايط عشيره اي در كشور عراق كار 
بسيار سختي است اما سال گذشته با كمك بنياد بركت مقام معظم رهبري 
اين بيمارستان را در عمود ۴۶۶ مستقر كرديم و احتمال بسيار زياد امسال 

هم در همان عمود ۴۶۶ اين بيمارستان برپا خواهد شد. 

 عمليات اجرایي سد خائيز بوشهر 
آغاز مي شود       

پروژه سد خائيز بوشهر كه به دليل بروز     بوشهر
برخ�ي مش�كالت و كمب�ود اعتبار و 
تخصيص نيافتن به موقع بودجه مدتي تعطيل بود به زودي عمليات 

اجرايي آن از سر گرفته مي شود. 
علي محمدي معاون طرح و توسعه شركت آب منطقه اي استان بوشهر 
با اعالم اين خبر گفت: عمليات اجرايي سد خائيز از فروردين ماه ۱۳۹۶ 
با ۷۰۰ ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات استاني و مصوبات سفر آغاز 
و تاكنون با پرداخت ۸۳ ميليارد ريال تنها ۲۵ درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته.  وي با بيان اينكه ميزان مطالبات پيمانكار سد خائيز ۷۰ ميليارد 
ريال است افزود: برهمين اساس با پرداخت حقوق معوقه كارگران پروژه 
سد خائيز تنگستان فعال شده است.  معاون طرح و توسعه شركت آب 
منطقه اي استان بوشهر يادآور شد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده 
قرار بود اين سد كه از مصوبات س��فر هيئت دولت به استان بوشهر در 
سال ۱۳۹۳ است در مدت زمان سه س��ال به بهره برداري برسد ولي در 
زمان حاضر كمبود اعتبار از جمله مشكالت اين پروژه به شمار مي رود. 
محمدي بيان كرد: سد خائيز روي سرشاخه موسوم به شيرين رودخانه 
اهرم و در ۱۰كيلومتري جنوب ش��رقي اين شهر قراردارد از نوع خاكي 
با هسته رسي و ۳۶ متر ارتفاع، طول تاج ۶۱۰ متر، عرض تاج ۱۰متر و 

حجم مفيد مخزن ۱۵ميليون و ۶۶۰ هزار مترمكعب است. 

 4۰ روستاي چهارمحال و بختياري
 نيازمند مقاوم سازي       

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي     چهار محال و بختياري
چهارمح�ال و بختياري با اش�اره به 
وجود 83 هزار و 32۰ واحد مسكن روستايي در اين استان، گفت: از 
اين تعداد 4۰ هزار نيازمند به مقاوم سازي و بهسازي هستند و 4۰ هزار 
و 8۰۰ واحد معادل حدوداً ۵۰ درصد مقاوم سازي شده كه بيشترين 
تعداد واحدهاي مقاوم س�ازي شده در شهرس�تان بروجن با 82/3 
درصد و كمترين در شهرس�تان لردگان با 3۶/4 درصد بوده است. 
 سهراب رئيسي با اشاره به اينكه ۱۸۸ روستاي استان نيازمند جابه جايي 
بوده اس��ت، ادامه داد: ۸۵ روس��تا در قالب ۵۵ نقطه جابه جا ش��ده و ۳۵ 
روستاي ديگر به منظور جابه جايي نيازمند تعيين تكليف شدن هستند كه 
اعتبار مورد نياز براي انجام مطالعات ابتدايي مكان سنجي اين روستاها، 
حدوداً ۱۲۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده كه اين روستاها طي دوسال 
آينده از بالتكليفي خارج مي ش��وند.  وي افزود: امسال ۱۰۸ مورد تهيه و 
بازنگري طرح هادي با اعتبار ۲ ميليارد و ۱۶۹ ميليون تومان در اس��تان 
انجام شده و براي ۹۸ روستا تهيه و بازنگري طرح هادي با اعتبار استاني 
۷ميليارد و ۷۳۰ ميليون تومان انجام خواهد ش��د.   رئيس��ي با اشاره به 
سهميه۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون توماني اين اداره كل از محل قير رايگان، 
تصريح كرد: چهارمحال و بختياري جزو اولين استان هايي است كه سهميه 
قير رايگان خود را دريافت كرده و پيش بيني مي شود تا قبل از فصل سرما 
۳۰۰ هزار متر مربع از سطوح معابر ۴۰ روستاي استان آسفالت شود.  وي 
تصريح كرد: در حال حاضر طرح هادي براي ۴۵ درصد از روستاهاي استان 

انجام شده و اين امر براي ۵۵ درصد ديگر از روستاها باقي مانده است. 

برداشت هزار تن ميگو از مزارع گميشان        
معاون آبزي پروري شيالت استان     گلستان
گفت: تاكنون و با گذشت 22 روز از 
آغاز برداشت ميگو از مزارع گميشان 1۰۰۰ تن محصول از سطح 27۰ 

هكتار اين مزارع برداشت شده است. 
محمود سقلي معاون آبزي پروري شيالت استان گيالن با اعالم اين خبر 
گفت: در سال جاري ۸۳۰ هكتار مزرعه زير كشت ميگو رفته است كه در 
حال حاضر ۳۴ درصد اين سطح برداشت شده و با برداشت باقيمانده مزارع 
انتظار مي رود امسال شاهد توليد بيش از ۲۵۰۰ تن ميگو در استان باشيم.  
وي با اشاره به عمل آوري ميگوهاي برداشت شده از مزارع گميشان يادآور 
شد: در حال حاضر ۵ مركز عمل آوري در شهرك هاي صنعتي كردكوي، 
بندرگز، بندرتركمن و گميشان مش��غول فرآوري ميگو هستند كه اين 
محصول پس از عمل آوري، در انبارها و سردخانه هاي اين مراكز نگهداري و 
آماده صادرات مي گردد.  معاون آبزي پروري شيالت گلستان با بيان اينكه 
تاكنون ۱۰۰۰ تن محصول از مزارع گميشان برداشت شده است، گفت: 
توليد استان در سال گذشته ۱۶۹۰ تن بوده كه در سال جاري بر اساس 
بچه ميگو ذخيره شده پيش بيني مي شود بالغ بر ۶۰ درصد افزايش توليد را 
نسبت به سال گذشته شاهد باشيم.  سقلي تأكيد كرد: پيش بيني مي شود از 

هر هكتار مرزعه پرورش ميگوي در گلستان ۳/۵ تن ميگو برداشت شود.

اماكن مذهب�ي يكي از مهم ترين ظرفيت هاي گردش�گري دركش�ور 
هس�تند؛ موضوعي كه موجب شده است س�االنه ميليون ها گردشگر 
ايراني و خارجي به اين مكان هاي مذهبي س�فر كنند كه از مهم ترين 
آنها مي توان به حرم امام رضا)ع( درمشهد مقدس و خواهر گرامي شان 
حضرت معصومه )س( در قم اش�اره كرد.  اين درحالي است كه وجود 
آس�تان مقدس علي بن حمزه)ع( در ش�يراز به عنوان سومين مكان 

زيارتي كشور سبب شده اس�ت روزانه حدود 200 گردشگر خارجي از 
اين بقعه متبركه بازديدكنند و عماًل اين مكان به پرطرفدار ترين مكان 
ديدني مذهبي در كشور تبديل شود.  مسئله اي كه موجب شد رئيس 
س�ازمان اوقاف كش�ور در س�فر به اين مكان مذهبي در شيراز اعالم 
كند:» در كشور ۹۷0 بقعه ميراثي داريم كه فعاليت هاي انجام شده در 
اين امامزاده شيراز مي تواند الگو براي ساير بقاع متبركه كشور باشد.«
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