
  كرمان: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي شمال استان كرمان گفت: 
هفدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب ناشران ايران در كرمان از ۱۹ تا ۲۴ آبان 
ماه سال جاري برگزار مي شود.  محمدرضا عليزاده اظهار داشت: آنچه كه 
بيش از فروش كتاب و حضور ناشران حائز اهميت است برنامه ريزي براي 
فعاليت ها و برنامه هاي جنبي نمايشگاه كتاب از جمله نقد و بررسي كتاب 
و نشست هاي مرتبط با حوزه كتابخواني، تاالرهاي گفت وگو و برنامه هاي 
متنوع در حوزه كودكان است.  عليزاده افزود: يكي ديگر از برنامه هاي جنبي 
نمايشگاه كتاب امسال، برگزاري نمايشگاه مطبوعات استان توسط خانه 
مطبوعات استان كرمان است كه در تاريخ ۲۳ آبان ماه اختتاميه جشنواره 

مطبوعات استان كرمان برگزار مي شود. 
  بوشهر: استاندار بوش��هر با تأكيد بر تدوين برنامه براي رفع مشكل 
تأمين آب آشاميدني استان بوشهر گفت: براي حل مشكل تأمين آب 
آشاميدني برازجان وزارت نيرو با شيرين سازي آب دريا براي اين شهر 
موافقت كرد.  عبدالكريم گراوند حل مشكالت آب آشاميدني استان را 
يكي از اولويت ها دانست و اظهار داشت: مسئوالن و دست اندركاران بايد 
از هم اكنون براي تأمين آب آشاميدني تابستان آينده شهرها و روستاهاي 

استان بوشهر متمركز شوند. 
  خراسان جنوبي: مديركل بهزيستي خراسان جنوبي از فعاليت ۷۲۲ 
پايگاه دائمي و غيردائمي غربالگري بينايي براي كودكان سه تا شش سال 
در استان خبر داد.  علي عرب نژاد در مراسم نمادين آغاز برنامه غربالگري 
بينايي و پيشگيري از تنبلي چشم كودكان اظهار داشت: از اين تعداد ۴۴ 
پايگاه غربالگري به صورت دائمي در تمام استان فعال هستند.  وي افزود: 
همچنين در مدت اجراي اين طرح ۶۸۰ پايگاه غير دائمي نيز در تمام نقاط 

استان خصوصاً مناطق دور افتاده، خدمات ارائه خواهند داد. 
  سمنان: مديركل كانون پرورش فكري استان سمنان از بهرمندي ۲هزار و 
۲۰۰ كودك گرمساري از خدمات كتابخانه سيار خبر داد.  مهدي جمال گفت: 
امكانات و تجهيزات كتابخانه سيار در گرمسار توانسته از ابتداي سال جاري 
تاكنون در روستاهاي غرب استان س��منان خدمات خوبي را ارائه كند كه 
براي مثال مي توان به تحت پوشش قرار گرفتن دانش آموزان ۱۲ مدرسه از 
۱۲ روستاي علي آباد، رستم آباد، كهن آباد، جليل آباد، هشت آباد، شه سفيد، 
داورآباد، ياتري، چشمه نادي، جنت آباد، فروان و چندآب و... اشاره كرد.  وي 
افزود: ۱۸۰ دانش آموز دختر و پسر در سال تحصيلي جديد عضو كتابخانه 

سيار روستايي گرمسار شدند و عضويت ۲۴۶ دانش آموز نيز تمديد شد. 
   قم: مديركل پدافند غير عامل استان قم گفت: براي توسعه پدافند 
غير عامل در قم ۳۰۰ پروژه تعريف ش��ده و ۱۵ ميلي��ارد تومان اعتبار 
اختصاص يافته است.  مهدي متقيان افزود: بر اساس دستورالعمل ابالغي 
در شوراي پدافند غير عامل استان قراردادي منعقد و فاز يك مطالعات 
آن انجام و در دست بررسي است هم چنين مطالعات جامع شهر قم هم 

در حال آماده سازي است.

 تنها 6 درصد از گياهان دارويي استان ها 
صادر مي شود

ايران به عنوان يكي از 10 خاستگاه مهم توليد گونه هاي مختلف گياهان 
دارويي در سطح جهان شناخته مي شود و حدود 8 هزار نوع از اين گياهان 
در ايران يافت می شود كه اكثر آنها به صورت خود رو هستند و هنوز اقدام 
جامعي براي توليد صنعتي و صادرات آن انجام نشده است. به طوري كه 
از 1۷ ميلي�ون و ۷1۵ هزارو ۴۶۷ كيلوگ�رم گياه توليد ش�ده در تمام 
استان هاي خراسان، چهارمحال و بختياري، يزد و ديگر مناطق كشور، 
تنها ۶ درصد از آنها به سمت بازارهاي خارجي صادر مي شود. ظرفيتي كه 
با برنامه ريزي مي تواند به حفظ منابع طبيعي و رونق اقتصادي بينجامد. 

    
تمام استان هاي ايران به دليل شرايط آب و هوايي متنوع مهد انواعي از 
گياهان دارويي هستند. از ش��مال گرفته تا جنوب و شرق و غرب ايران 
همگي ظرفيت هاي بس��ياري در زمينه توليد گياه��ان دارويي دارند. 
گياهاني كه تنوع آنها در ايران به بيش از ۸ هزار نوع مي رس��د و ساالنه 
منجربه برداشت ۱۷ ميليون و ۷۱۵ هزار و ۴۶۷ كيلوگرم از انواع گياهان 
دارويي از سطح دشت ها و كوه هاي كشور مي شود. ظرفيت هايي كه در 
هر كدام از استان  ها با برنامه ريزي مناسب مي توانند فرصت هاي مناسبي 

در راستاي اشتغالزايي و رونق اقتصادي فراهم كنند. 
   ظرفيت استان ها ناديده گرفته مي شود

در حال حاضر با توجه به اينكه از گذشته تاكنون در ايران به گياه دارويي 
زعفران توجه ويژه اي شده است،  اين گياه ۶۹ درصد از مجموع كشت 
گياهان دارويي سطح كشور را به خود اختصاص مي دهد و رتبه دار در 
توليد اين محصول نيز استان خراسان رضوي اس��ت. البته با توجه به 
اينكه اين گياه چنان آب دوست نيست و در اكثر مناطق قابليت كشت 
دارد، مي توان در ديگر استا ن هايي همچون چهارمحال و بختياري نيز 
آن را توليد كرد. فرصتي كه با توجه به گفت��ه كاظم طاهريان، رئيس 
انجمن علمي گياهان دارويي استان سمنان عالوه بر اشتغالزايي و رونق 
اقتصادي مي توان به عنوان سرمايه گذاري پايدار بر روي آن تمركز كرد 
كه در جهت ارزآوري و حفظ آب و خاك نيز بسيار مؤثر است. الزم به 
ذكر است كه امسال از همين استان سمنان ۸۷۷ هزار كيلوگرم گياهان 
دارويي صادر شده اس��ت كه مي توان با افزايش سطح زير كشت سال 
آينده اين رقم را چند برابر كرد. عالوه بر س��منان و خراس��ان رضوي، 
چهارمحال و بختي��اري هم همان  ط��ور كه گفته ش��د در اين زمينه 
ظرفيت هاي خوبي دارد. اين استان كه به عنوان بام ايران زمين شناخته 
مي شود گونه هاي متعدد و نايابي از گياهان دارويي را به خود اختصاص 
مي دهد كه فرصتي مناسب براي رونق اقتصادي شناخته مي شود. براي 
نمونه مي توان به كرفس كوهي اين استان اشاره كرد كه چندسالي است 
زنگ خطر انقراض آن به گوش مي رسد و هنوز برنامه اي براي احياي آن 
در نظر گرفته نشده است. گياهي با طعم خاص كه تنها در دامنه هاي 
چهارمحال و بختياري مي رويد و ب��ه دليل كم بودن مقدار آن حتي به 
استان هاي اطراف نيز صادر نمي شود. بنابراين با توجه به اينكه از اين 
دست گياهان خاص در اغلب استان ها وجود دارد و مي توان به هر يك 
از اين ۸ هزار گونه گياه دارويي به عنوان يك فرصت اقتصادي نگاه كرد؛ 
ضروري است هرچه سريع تر در راس��تاي توسعه اين نوع از كشاورزي 
برنامه ريزي شود. گياهاني كه اغلب به منابع آبي زيادي هم نياز ندارند 

و با اقليم و محيط زيست نيز رابطه خوبي دارند. 
   واردات گياهان دارويي به جاي صادرات

در حال حاض��ر عالوه بر اينكه ب��ه ظرفيت هاي داخلي ب��راي توليد و 
صادرات گياهان دارويي توجه چنداني نمي ش��ود، حس��ين شيرزاد، 
معاون وزي��ر جهادكش��اورزي از واردات گياهان داروي��ي نيز پرده بر 
مي دارد. اتفاقي كه به اعتقاد اين مقام مسئول براي جلوگيري از آن بايد 
تعرفه هاي مناسبي براي محدودكردن واردات گياهان دارويي تعيين 
كرد. الزم به ذكر است كه براس��اس آمار جمع آوري شده از ۲۱ استان 
كشور، در حال حاضر تعداد ۲۰۹ شركت تعاوني از مجموع شركت هاي 
تحت پوشش شبكه تعاوني ها در زمينه توليد ۸۰ گونه زراعي گياهان 
دارويي، عمدتاً در استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، فارس، 
كرمان، همدان و اصفهان فعاليت مي كنند. اتف��اق خوبي كه در كنار 
توس��عه توليد گياهان دارويي بايد جل��وي واردات آن را هم گرفت و 

صادرات به كشورهاي همسايه را براي ارزآوري رقم زد.

 اربعيني ها 
راه خراسان را در پيش گرفتند

با پايان يافتن راهپيمايي عظيم اربعين حسيني و با نزديك شدن به 
سالروز شهادت هشتمين اختر تابناك امامت و واليت، دلدادگان امام 
غريبان راه خراسان را در پيش گرفته و با پاي پياده به ديدار معشوق 
مي شتابند. حاال مشهد رنگ و بوي عشق و معرفت ناب زائراني را 
مي گيرد كه خدمت به آنها را بايد از بركات پروردگار متعال دانست. 

    
بي شك اين بار ايرانيان تمام سرزمين فارس را به مهمانپذير بزرگ رضوي 
تبديل مي كنند و براي برگزاري قرار عاشقي مشهدي ها تنها نخواهند بود 
و تمام افراد در هر جايگاه و مقام و مسئوليتي، نام خادم امام رضا)ع( را بر 
خود مي نهند.  در اين هفته، مسلمانان به مهماني بزرگي دعوت شده اند 
كه ميزبانشان، شمس الشموس است. صاحب خانه اي كه بركتش روزي 
ايرانيان و رحمتش آسايش و امنيت است. دست خالي يا دست پر، پاي 

پياده يا سواره فرقي نمي كند اگر ميزبان امام رضا )ع( باشد. 
   همه خادم امام رضا)ع( هستند

با نزديك ش��دن به ايام دهه پاياني صفر و حركت زائران پياده به سمت 
خراسان رضوي، نه فقط شرقي ترين شهرهاي ايران كه تمام شهرهاي 
ايران، آماده ميزباني از مهمانان حضرت مي شوند و در اين ميان، آستان 
قدس رضوي نيز به  منظور ساماندهي و به كارگيري خادمان افتخاري 
و استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي خدمت به زائران پياده، از طريق 
دبيرخانه »كانون خادمياري فرهنگ زائر و زيارت« و تحت عنوان طرح 

»همه خادم الرضائيم« نسبت به ثبت نام متقاضيان اقدام كرده است. 
هر چند رئيس س��ازمان فرهنگي آس��تان قدس رضوي نيز با اشاره به 
برنامه هاي اس��تقبال از زائران امام رضا )ع( توسط آستان قدس رضوي 
مي گويد: »بيش از ۴۰ هزار نفر در طرح »هم��ه خادم الرضائيم« براي 
خدمت به زائران پياده در دهه آخر صفر ثبت نام كرده اند.« اما خادم امام 
رضا)ع( شدن سخت نيست. خادمياري فقط خدمت در محدوده صحن 
مقدس نيست و امروز عاشقان ثامن الحجج مي توانند با تأمين و ارائه هر 
يك از اقالم و خدمات مورد نياز زائران شامل كمك به برپايي ايستگاه هاي 
استقبال از زائران پياده در مسيرهاي منتهي به حرم مطهر رضوي، نذر 
اقالم مورد نياز زائران پياده مانند مواد غذايي، وس��ايل گرمايشي، پتو، 
پوش��اك، اقالم فرهنگي و هر خدمت ديگر، همچنين ارائه خدمات در 
ايستگاه ها و مسيرها مانند واكس، پذيرايي، خدمات پرستاري و پزشكي، 
خياطي، خدمات ويلچ��ر، تعميرات كفش، آمارگيري و سرش��ماري، 
انتظامات مسير نظافت و نذر مالي براي كمك به ايجاد و تجهيز مراكز 
پذيرايي و تهيه اقالم مورد نياز زائران، اس��كان زائران در منازل، تأمين 
خودرو براي انتقال زائ��ران و خادمياران، مش��اور مذهبي، فرهنگي و 
خانواده، مهدكودك و خدمات فرهنگي و آموزش��ي ب��ه كودكان زائر و 
خدمات رسانه اي نام خود را در ليست »خادمياران رضوي« ثبت كنند. 

   دانشجويان در راه خراسان
رئيس دانش��گاه بين المللي امام رضا)ع( نيز با بيان اينكه دانش��جويان 
سراسر كشور زائر پياده حضرت امام رضا )ع( مي شوند، مي گويد: »امسال 
براي پنجمين سال متوالي همايش »طريق رضوي« براي دانشجوياني 
كه زائر پياده حضرت امام رضا)ع( هس��تند، برگزار مي ش��ود و هزاران 
دانشجو پسر از دانشگاه هاي سراسر كشور همزمان با ايام شهادت امام 
هشتم )ع( با پاي پياده به زيارت مي آيند.  مرتضي رجوعي ادامه مي دهد: 
»اين برنامه با هماهنگي معاونت فرهنگ��ي و اجتماعي وزارت علوم و با 
هدف ترويج و گسترش فرهنگ رضوي و استفاده از ظرفيت رويداد ملي 
مذهبي پياده روي دهه آخر صفر تدارك ديده شده است. بر همين اساس 
دانشگاه بين المللي امام رضا)ع( در قالب برنامه »طريق رضوي« ميزبان 
۴۰۰ دانشجويي اس��ت كه به زيارت مي آيند.« به گفته رئيس دانشگاه 
بين المللي امام رضا)ع( در اين برنامه، پياده روي متمركز دانش��جويان 
پسر به س��مت حرم مطهر امام رضا )ع( در روز سه شنبه ۱۵ آبان بعد از 
اقامه نماز صبح از ُملك آباد واقع در ۳۵ كيلومتري مشهد مقدس در جاده 

نيشابور آغاز مي شود و در روز ۱۸ آبان پايان مي يابد.

 واگذاري 892 واحد مسكوني مهر 
به كم درآمدان زنجاني   

مديركل بنياد مس�كن انقالب اسالمي     زنجان
زنجان گفت: احداث و بهره برداري 892 
واحد مسكوني در سطح استان براي اقشار كم درآمد انجام شده است. 
سجاد صنعتي منفرد افزود: يكي از مهم ترين اهداف و رسالت هاي بنياد 
مسكن انقالب اس��المي، تأمين مس��كن محرومان و اقشار كم درآمد 
اعم از روستايي و ش��هري از طريق توليد و احداث واحدهاي مسكوني 
با فراهم كردن مش��اركت و همكاري مردم، خيران يا اخذ تس��هيالت 
بانكي است. اين مسئول ادامه داد: معاونت مسكن شهري با مطالعه و 
شناسايي مناطق مناس��ب براي احداث مجتمع هاي مسكوني و توليد 
انبوه در شهرهاي مختلف اس��تان در قالب مسكن محرومان، اقدام به 
تأمين زمين، طراحي، تأمين منابع مالي، اجرا، نظارت كمي و كيفي بر 
اجرا و واگذاري مس��كن در اين بخش كرده است.  وي، اراضي، اجراي 
طرح مسكن مهر، ساخت مسكن ش��هري و انجمن خيران مسكن ساز 
را از مهم ترين حوزه هاي فعاليت مسكن شهري دانست و گفت: بنياد 
مسكن استان زنجان در حوزه مسكن شهري، در سال ۹۶ آغاز به ساخت 
۵۰ واحد مسكوني در قالب تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد و ساخت 
۱۳۳ واحد مس��كوني در قالب تأمين مس��كن محرومان كرده است. 
همچنين تأمين زمين براي ساخت ۹۵ واحد مسكوني در قالب تأمين 
مسكن براي اقشار كم درآمد در استان در سال گذشته اتفاق افتاده و 
امسال نيز اقداماتي براي تأمين زمين براي ساخت ۶۷ واحد مسكوني 
در قالب مسكن اقشار كم درآمد انجام شده است.  مديركل بنياد مسكن 
انقالب اسالمي استان زنجان، خاطرنشان كرد: برنامه ريزي براي ساخت 
۴۲ واحد مسكوني در قالب تأمين مس��كن محرومان در سطح استان 
براي امسال انجام شده و براي س��اخت ۳۰۰ واحد مسكوني در قالب 

تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد نيز اقدام مي شود. 

محمدرضاهاديلوميترا شهبازي

طرح ه�اي هادي 
سيداحمد هاشمي اشكا

   گزارش 2
روستايي از جمله 
پروژه هايي به شمار 
مي آيند كه در راستاي فراهم سازي زمينه توسعه 
و عمران نقاط روستايي تهيه شد و اجراي آنها در 
دس�تور كار قرار گرفت. طرح هادي روستايي 
ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميزان و 
مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي 
عملكرد هاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، 
تجاري و كش�اورزي، تأسيس�ات، تجهيزات و 
نيازمندي هاي عمومي روس�تايي را بر حسب 
مورد در قالب مصوبات طرح هاي ساماندهي فضا 
و سكونت گاه هاي روستايي يا طرح هاي جامع 
ناحي�ه اي تعيين مي نماي�د. اما با اين ح�ال و با 
گذشت زمان، در برخي مناطق و استان ها طرح ها 
به خوبي اجرا نش�ده و هنوز به نتيجه نرسيده 
است. درست مثل اس�تان مازندران كه معاون 
عمران روستايي بنياد مسكن كشور در مورد آن 
گفته: »اس�تان مازندران در زمينه اجراي طرح 
هن�وز ب�ا متوس�ط كش�وري فاصل�ه دارد.«

    
طرح هايي مثل طرح هادي روستايي در ايران از 
سال ۱۳۶۲ و تحت عنوان، روان بخشي روستاها، 
در يكي از نقاط روس��تايي شهرستان شهركرد و 
توس��ط وزير مسكن و شهرس��ازي وقت به مورد 
اجرا گذاشته ش��د و در سال هاي بعد به خصوص 
از سال ۱۳۶۶ توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي 
با جدي��ت تمام پي گيري ش��د. در اي��ن طرح ها 
تجديد حيات و هدايت روستاها از ابعاد كالبدي، 
اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي از جمله، اهداف 
مورد نظر به ش��مار مي رفت. اما با گذشت زمان 
و به داليل مختلف طرح ه��ا به نتيجه اصلي خود 

نرسيدند و برخي هم نيمه كاره رها شدند. 
   سيل روستاها را ويران كرد

بر اس��اس گزارش بنياد مسكن كش��ور تاكنون 

در حدود ۱۸ هزار روس��تا در كل كشور عمليات 
بهسازي انجام شده اس��ت كه از ۳۹ هزار و ۴۵۰ 
روس��تا با بيش از ۲۰ خانوار در حدود ۹۷ درصد 

آنها طرح هادي اجرا مي شود. 
در همين رابط��ه معاون عمران روس��تايي بنياد 
مسكن كشور گفت: »مازندران در گذشته نسبت 
به متوسط كش��وري در زمينه تهيه طرح هادي 
عقب مانده بود. طي سال هاي اخير اقدامات بزرگي 
در اين باره انجام شد كه با ميانگين كشوري برابري 
مي كند اما در زمينه اجراي طرح هنوز با متوسط 

كشوري فاصله است.«
محمدرضا شاملو اعتبارات طرح هادي را محدود 
دانست و ادامه داد: »در استان مازندران با همكاري 
معاونت استانداري، بنياد مس��كن و دهياري ها 
در حوزه بهس��ازي محيط روس��تاها در دو سال 
گذش��ته كارهاي بس��يار خوبي انجام شد و اميد 
مي رود كه بتوانيم اين عقب ماندگي را به سرعت 
جبران كنيم. از منابع استاني ۶۰ ميليارد تومان 

اعتبار ابالغ شده است كه تا پايان سال اختصاص 
خواهد ياف��ت هم چنين با توجه به س��يل پيش 
آمده ۳۵ ميليارد تومان از م��اده ۱۰ و ۱۲ اعتبار 
براي زيرسازي و ترميم زيرس��اخت روستاهاي 

آسيب ديده اختصاص داده شده است.«
   صدور سند براي روستاييان

وجود روستاهاي بسيار غني در توليدات كشاورزي 
كه به نوعي امنيت غذايي كشور را تضمين مي كند 
هم چنين به لحاظ طبيعت خدادادي، هر يك از 
اين روستاها مي تواند نقطه گردشگري مناسبي 
بوده و در كمك به توس��عه مناطق منطقه نقش 
مهمي را ايفا كند.  بنابر اين هرگز نبايد نس��بت 
به جايگاه روستاهاي استان مازندران و نقشي كه 
مناطق روستايي در توسعه ملي دارند بي تفاوت 
بود.  معاون عمران روستايي بنياد مسكن كشور 
با اشاره به اين كه استان مازندران در دهه گذشته 
جزو استان هاي شاخص در سنددار كردن امالك 
روستايي بوده اس��ت، گفت: وظيفه عمده بنياد 

مس��كن در مناطق روستايي اس��ت و معتقديم 
كه توسعه كشور بدون توجه به توسعه روستايي 
محقق نخواهد ش��د. اس��تان مازندران به لحاظ 
ظرفيت و شاخص هايي كه دارد مي تواند يكي از 
مهم ترين استان ها در توس��عه روستاها باشد و با 
توجه به اين كه توسعه روستايي كار چند بعدي 
بوده، مستلزم هماهنگي همه بخش هاي روستايي 
است.  همچنين به گفته رضا كاظمي، مدير بنياد 
مسكن انقالب اسالمي شهرس��تان نور، تاكنون 
در ۳۵ روس��تا در قال��ب ۱۵۱ فاز، ط��رح هادي 
روستايي به اجرا درآمده است كه در سال گذشته 
در ۵ روستاي ديگر اجراي طرح هادي به صورت 

مشاركتي انجام شده است. 
شهرستان نور سومين شهرس��تان وسيع استان 
مازندران اس��ت كه داراي س��ه بخ��ش مركزي، 
چمستان، بلده و ۹ دهس��تان و جمعيتي حدود 
۱۲۱ ه��زار نف��ر ك��ه ۵۵ درص��د جمعيتش را 

روستاييان تشكيل مي دهند. 
مدير بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان نور 
با بيان اين كه اين شهرس��تان داراي ۲۲۱ روستا 
كه ۱۵۱ روستا بيش از ۲۰ خانوار دارد و كل آنها 
داراي طرح ه��ادي مصوب هس��تند، مي گويد: 
»تاكنون در ۲۲ روس��تا افق طرح هادي به پايان 
رسيده و بازنگري شده است و ۱۵ روستا در نوبت 
بازنگري قرار گرفته است.« كاظمي ادامه مي دهد: 
»در راس��تاي اجراي طرح صدور س��ند مالكيت 
روس��تايي و تكليف قانوني برنامه س��وم تا ششم 
توسعه كشور توس��ط بنياد مسكن در ۴۵ روستا 
با همكاري اداره ثبت و ش��ورا و دهياري ها تعداد 
۱۲ هزار جلد سند به روستاييان تحويل داده شد 
كه امسال نيز ۸۰۰ جلد سند تحويل داده خواهد 
شد.« در اين ميان چمستان هم از جمله مناطقي 
است كه روند رو به رش��دي را در پيش گرفته و 
تاكنون حدود ۱۵ روستا از حوزه اين شهرستان 

زير طرح هادي رفته است. 

روستاهاي مازندران در انتظار اجرايي شدن طرح هاي هادي

پارك ملي كوير درجنوب غربي استان سمنان و 
در حد فاصل كوير مرك��زي ايران و درياچه نمك 
با دارا بودن ۳۱ گونه پستاندار، ۱۳۱گونه پرنده و 
۲۰ گونه خزنده يك��ي از غني ترين مناطق داراي 
گونه هاي مختلف گياهي و جانوري در كشور است.  
اين منطقه ابتدا در سال ۱۳۴۳ به عنوان منطقه 
حفاظت شده با مساحتي بالغ بر ۶۰۰ هزار هكتار 
تحت مديريت كانون شكار ايران درآمد و در سال 
۱۳۵۴ تمامي مساحت قبلي به سطح پارك ارتقا 
يافت و به عنوان ذخيره گاه زيست كره به دبيرخانه 
يونسكو معرفي شد.  در سال ۱۳۶۱ منطقه به دو 
قسمت پارك ملي و منطقه حفاظت شده تقسيم 
شد كه بخش جنوبي و جنوب شرقي آن با مساحت 
۴۶۲ هزار و ۲۱۲ هكتار شامل سياه كوه، نخجير 
و سفيد آب تحت عنوان پارك ملي ابقا شد و هم 

اكنون مديريت اين پارك ملي به عهده اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان سمنان است. 

   تنوعي از جانداران و مكان هاي ديدني 
با وجود گرم و خشك بودن مناطق كويري، اما به 
جرئت مي توان گفت در اينگونه اقليم ها تنوعي از 
انواع حيوانات و پرندگان وجود دارد كه در كمتر 
جايي مي توان ياف��ت.   منطقه كوي��ر مركزي با 
دارا ب��ودن اكولوژيك و س��اختار طبيعي گياهي 
و جانوري بس��يار باارزش و غني داراي ۳۱ گونه 
پستاندار، ۱۳۱ گونه پرنده و ۲۰ گونه خزنده است.  
همچنين اراضي مسطح و دشتي پارك با پوشش 
گياهي بياباني و  نيمه بياباني زيستگاه پستانداران 

نظير آهو، جبير، يوزپلنگ و گربه شني است. 
در بخ��ش كوهس��تاني آن نيز ك��ه داراي جوامع 
گياهي با سيماي استپي است تعداد قابل توجهي از 

گونه هاي حيات وحش نظير كل و بز، قوچ و ميش، 
پلنگ و ... زيس��ت مي كنند و از ديگر پستانداران 
مهم مي توان از كاراكال، روباه شني، روباه معمولي، 
كفتار، گرگ، ش��غال، خرگ��وش، تش��ي و انواع 
جوندگان ديگر نام برد.  پرندگان نظير س��ارگپه، 
عقاب طاليي، كرك��س، دليجه و ان��واع پرندگان 
شكاري، كبك ، تيهو ، شاه بوف و انواع چكاوك ها، 
دم جنبانك ابلق ، زاغي ، غراب و انواع گنجش��ك 
سانان ديگر از مهم ترين گونه هاي منطقه به حساب 
مي آيند و از جمله خزندگان منطقه مي توان از افعي 
شاخدار، مارجعفري، تيرمار، بزمجه بياباني و... نام 
برد.  تنها دوزيس��ت منطقه وزغ كويري است كه 
در اطراف چشمه سفيد آب زيس��ت مي كند و از 
گونه هاي منحصر به همين پ��ارك ملي بوده و در 
هيچ جاي دنيا يافت نمي شود.  از ديگر جاذبه هاي 

واقع در حاشيه و مرز جنوب غربي پارك ملي كوير، 
درياچه نمك اس��ت. در جنوب اي��ن درياچه يك 
جزيره كوچك به نام جزيره »س��رگردان« وجود 
دارد كه يكي از بزرگ ترين شوره زارهاي ايران است. 
حالت مثلثي اين درياچ��ه هنگام غروب از حوض 
قيلوقه منظره بس��يار زيبايي دارد.  همچنين در 
انتهاي مسيل ملك آباد و در فاصله ۱۵ كيلومتري 
جنوب پاس��گاه ملك آباد منطقه اي ب��ه نام تنگه 
ظلمات واقع است و در ادامه مسير رشته كوه هاي 
سياه كوه ديده مي شوند كه از مهم ترين كوه هاي 
پارك ملي هستند و در مركز منطقه واقع شده اند و 
بلندترين قله آن ۲ هزار و ۱۵ متر ارتفاع دارد.  يكي 
از مناطق كمتر شناخته شده و جالب اين محدوده، 
منطقه نعبكي هاست، اين منطقه در مسير جاده 
ارتباطي ملك آباد به س��فيد آب در فاصله حدود 
شش كيلومتري پاسگاه ملك آباد واقع شده است 
و در آن آثاري از وجود فس��يل س��تاره دريايي و 
فسيل ها به شكل و اندازه نعلبكي كه باقيمانده بستر 

رودخانه قديم است، مشاهده مي شود. 
   كوير گرمسار در انتظار گردشگران 

ويژگي هاي ممتاز كوير گرمس��ار ب��راي جذب 
گردشگران داخلي و خارجي از جمله ظرفيت هاي 
گردشگري در استان س��منان است كه مي تواند 
موجب رونق اقتصادي مردم منطقه شود.  نماينده 
مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه كوير گرمسار مي تواند به مقصد 
جديد گردشگري و سفر دركش��ور تبديل شود، 
مي گوي��د: »اي��ن مه��م مي تواند موج��ب رونق 
گردشگري استان س��منان خصوصاً شهرستان 
گرمسار ش��ود.« به گفته وي، سرمايه گذاري در 
غار نمكي گرمس��ار و اتصال گرمسار به ايستگاه 
جوانمرد قصاب ته��ران  از جمله فعاليت هاي در 
دست انجام براي توسعه گردشگري گرمسار است 
كه بايد به طورجدي پيگيري شود.  اين اظهارات 
درحالي عنوان مي ش��ود كه آمارهاي س��ازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
استان سمنان نشان مي دهد حجم سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در تأسيسات گردشگري استان 
س��منان بيش از ۶۰۰۰ ميليارد ريال و ش��امل 
۲۲ پروژه مه��م در بخش هاي متنوع اس��ت كه 
اين تعداد پروژه گردش��گري در ح��ال افزايش 
اس��ت.  با تمام اين ظرفيت ها بايد ب��ه اين نكته 
توجه داش��ت كه وجود تنوعي از انواع پرندگان و 
خزندگان كه بعضاً كمياب هستند مي طلبد قبل 
از كشاندن گردشگران به اين منطقه به فكرحفظ و 
بكرگذاشتن محيط زيست اين گونه ها بود، چراكه 
بي توجهي به اي��ن موضوع مي تواند ب��ه نابودي 

محيط زيست اين گونه ها بينجامد. 

انتقال ۴2 ميليون مترمكعب فاضالب تصفيه شده به درياچه اروميه   
مديرعامل شركت آب و فاضالب آذربايجان غربي از سرازير شدن ۴2ميليون      آذربايجان غربي
مترمكع�ب فاضالب با ه�دف كمك به احي�ای درياچه ارومي�ه خبر داد. 
رسول اكبري افزود: يكي از راهكارهاي دولت براي احيای درياچه اروميه ورود پساب تصفيه شده به بستر 
درياچه است.  وي با بيان اينكه مقرر شده است در حوضه آبريز درياچه اروميه در ۱۴ شهر ساالنه ۱۰۵ ميليون 
متر مكعب پساب تصفيه شده به پيكره درياچه اروميه سرازير شود ادامه داد: امسال حجم فاضالب تصفيه 
شده نيز بيش از ۴۲ ميليون متر مكعب است كه اين فاضالب تصفيه شده به منظور كمك به احياي درياچه 
اروميه، پس از تصفيه به درياچه اروميه سرازير مي شود.  اكبري خاطرنشان كرد: شركت آب و فاضالب شهري 
آذربايجان غربي موظف است در قالب مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه پساب تصفيه شده فاضالب ۱۲ 
شهر را به سمت اين درياچه سرازير كند كه اقدامات اجرايي اين پروژه ها در دستور كار قرار داده شده است. 

 اجراي طرح بهداشت و امداد ارتش در منطقه محروم آق قال     
تا پايان سال طرح مردم ياري ارتش در ۱۵ منطقه محروم كشور اجرا مي شود.     گلستان
 رئيس اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران 
در مراسم راه اندازي بيمارستان صحرايي در بخش انبارالوم شهرستان آق قال با اشاره به اجراي ۱۱ مرحله از 
طرح مردم ياري در مناطق محروم و كم برخوردار كشور گفت: يكي از وظايف نيروهاي نظامي كمك به مردم 
مناطق كم برخوردار است، و اين طرح در كوييك كرمانشاه، الموت قزوين، بابامنير شيراز و دو بيمارستان 
صحرايي در چذابه و مهران در حال اجراست.  امير شهنام بابلي افزود: اين طرح تا پايان امسال در مناطق 
محروم و كم برخوردار تربت جام، زاهدان، كرمان و اهواز اجرا مي شود.  وي ادامه داد: انواع خدمات پزشكي 
تخصصي از جمله چشم پزشكي، دندان پزشكي، جراحي و تأمين داروي مورد نياز بيماران انجام مي شود. 

همچنين يك هزار و ۲۰۰ بسته بهداشتي هم بين دانش آموزان اين منطقه توزيع خواهد شد. 
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كوير گرمسار قطب جديد گردشگري سمنان مي شود

حمام تاريخي ارگ اراك بازگشايي شد   
حمام تاريخي ارگ به سبب اين كه همه     مركزي
ارزش هاي معماري را در بردارد مجدداً 
در مس�احت ۴۴0 متر مربع با صرف اعتبار ۵00 ميليون تومان در 

مدت 6 ماه بازسازي و بازگشايي شد. 
شهردار اراك در مراسم بازگشايي حمام تاريخي ارگ، با اعالم اين خبر 
گفت: بايد بتوانيم از اين اماكن قديمي با كاربري خاص خودشان استفاده 
كنيم و به گونه اي نباشد كه كاربري ها سبب تخريب آنها شود، اين بناي 
تاريخي براساس مصوبه كميسيون فرهنگي توسط شهرداري خريداري 
و مرمت و نوسازي شده است.  »داوود تاجران« افزود: حمام تاريخي ارگ 
اراك مربوط به دوره قاجاريه و معروف به حمام تاريخي چاله ميدان به 
شماره ۲۹۷۰۹ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.  وي افزود: بر 
اساس مصوبات شوراي اسالمي شهر به ويژه كميسيون فرهنگي، مقرر 
شد اين مجموعه به بخش خصوصي واگذار شود و شهرداري تنها نظارت 
بر آن را بر عهده داشته باشد.  اين مدير شهري ادامه داد: بازسازي بناهاي 
تاريخي اراك از جمله خانه محسني در دستور كار شهرداري قرار دارد كه 

تا به امروز سه چهارم آن خريداري و يك سوم آن تهاتر شده است. 

وجود مناطق كويري همواره يكي ازجاذبه هاي گردش�گري پرطرفدار 
بوده كه موجب شده است در بيشتر اوقات سال عالقه مندان بسياري 
را به س�وي خود بكش�اند كه در اين ميان مي توان به مناطقي ازجمله 
كويرلوت، مرنجاب و ش�هداد در محدوده هاي اس�تان هاي خراس�ان 
جنوبي، سيستان و بلوچستان و كرمان اش�اره كرد.   بااين حال وجود 
مناطق كويري ديگري كه كمتر ش�ناخته شده باعث شده است برخي 
مس�ئوالن بخواهند اين مناطق نيز به سايت گردش�گري اضافه شود 

كه به عن�وان نمونه مي توان از كوير گرمس�ار در اس�تان س�منان نام 
برد؛موضوعي كه موجب شد نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس 
شوراي  اس�المي با اش�اره به ظرفيت هاي باالي آن اعالم كند:»كوير 
گرمسار مي تواند به مقصد جديد گردش�گري و سفر در كشور تبديل 
ش�ود.« اين اظهارات درحالي بيان مي شود كه وجود گونه هاي كمياب 
در اين منطقه مي طلبد براي تبديل ش�دن به منطقه گردشگري تمام 
جوانب براي حفظ آنها و محيطي كه در آن زندگي مي كنند،رعايت شود. 
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