
  آذربايجان شرقي: مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان 
آذربایجان شرقی از تحت پوشش قرار گرفتن هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی 
اس��تان در اس��تانداردهای اجباری و تش��ویقی خبر داد. ساسان فرشی 
اظهار داشت: در سال ۱۳۵۷، کمتر از ۶۰ واحد تولیدی در سطح استان 
آذربایجان شرقی فعال بود که ۸ واحد مشمول استانداردهای ملی بودند، اما 
بعد از ۴۰ سال، امروز بیش از ۴ هزار واحد تولیدی فعالیت می کنند که هزار 

و ۹۰۰ واحد تحت پوشش استانداردهای اجباری و تشویقی هستند.
  آذربايجان غربي: فرماندار پیرانش��هر گفت: ساالنه ۶۰۰ میلیون 
دالر مبادالت از مرز تمرچین پیرانشهر با کش��ور عراق انجام می شود. 
علی ترابی با بیان اینکه پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به دلیل موقعیت 
خاص و استراتژیک یکی از پایانه های مهم کشور به شمار می رود، افزود: 
مرز رسمی تمرچین پیرانشهر مرز مقابل منطقه مرزی حاج عمران عراق 
بوده که با شهر چومان عراق فاصله کمی دارد و به عنوان دروازه تجاری دو 

کشور ایران و عراق به شمار می رود.
  ايالم: مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم از بازگشت 
۴۰۰ هزار زائر از مرز مهران به داخل کشور از اول ماه صفر تاکنون خبر داد. 
نوراهلل دلخواه اظهار داشت: بازگشت زائران از مرز مهران به داخل کشور به 
اوج خود رسیده و روز سه شنبه بیش از ۱۷۵ هزار نفر از طریق این مرز وارد 
کشور شدند. وی افزود: در مجموع از اول ماه صفر تاکنون ۴۰۰ هزار زائر از 
طریق مرز مهران وارد کشور شده اند. دلخواه گفت: طی ماه صفر یک میلیون 

و ۱۴۵ هزار زائر اربعین از طریق مرز بین المللی مهران خروج کرده اند.
  خراسان جنوبي: معاون امور توسعه بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 
هزار و ۵۰۰ دانش آموز با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ارتقاي اعتماد به 
نفس هدف اجرای طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان خواهند بود. اعظم 
احمدی شادمهر افزود:  در راستای اجرای این طرح در سال اول اجرای طرح 
۳۰ کالس پایه هشتم و نهم، سال دوم ۶۰ کالس پایه هشتم و امسال نیز 
مشابه سال قبل ۶۰ کالس از پایه هشتم با حدود هزار و ۵۰۰ نفر جامعه 
هدف این طرح خواهند بود. وي ادامه داد: طی تفاهم نامه ای که با آموزش 
و پرورش منعقد ش��ده، اداره کل آموزش و پرورش ۵۰ درصد و اداره کل 

بهزیستی نیز ۵۰ درصد دیگر از اعتبارات  این طرح را پرداخت می کنند.

 گردشگري دريايي
 اقتصاد هرمزگان را شکوفا  مي کند

روز گذشته اعالم شد 40 مرکز گردشگری دریایی در استان هرمزگان 
شناسایی و ساماندهی شده و مطالعات اولیه نیز به منظور جانمایی 
بهینه بندرهای جدید دارای قابلیت پذیرش گردشگر انجام شده است. 
از این میان 17 مرکز گردشگری در جزیره قشم، 12 مرکز در غرب، 6 
مرکز در بندرعباس و شرق و 5 مرکز نیز مربوط به جزیره کیش است. 
همین آمار کافي است تا از همین االن پیش بیني شود که هرمزگان به 
پایتخت سفرهای دریایی ایران تبدیل شود و بتواند پذیرای میلیون ها 
مسافر دریایی و گردشگران زیادی از کشور و سایر ملل جهان شود.

    
در حال حاضر ۱۳ بن��در در هرمزگان به عنوان پایتخت مس��افرت های 
دریایی کشور وجود دارد که ۹۵ درصد از حجم کل حمل و نقل مسافران 
دریایی کش��ور و حدود ۱۰۰ درص��د عملیات حمل خودرو در مس��یر 
س��رزمین اصلی به جزیره های خلیج فارس را بر عه��ده دارد و به گفته 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در نیمه نخست امسال ۹ میلیون 
نفر سفر دریایی در هرمزگان ثبت شده است. اهلل مراد عفیفی پور با بیان 
اینکه روند مسافرت های دریایی در ۱۵ سال اخیر رشد صعودی داشته و 
در سال گذشته شاهد خدمات رسانی به بیش از 2۰ میلیون نفر سفر در 
استان بودیم،  مي گوید: »عالوه بر سفرهای داخلی، انجام مسافرت های 
دریایی بین المللی به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با استفاده از 
شناورهای مدرن در حال انجام است و از تابستان سال جاری تاکنون، از 
ظرفیت کشتی اقیانوس پیمای سانی نیز در این رابطه استفاده می شود.« 
وی با اعالم این که طرح پیش��نهاد س��اماندهی کلوپ های تفریحی به 
استانداری ارائه شده است، ادامه  مي دهد: »جایگزینی و استاندارد کردن 
شناورهای تفریحی به ویژه قایق های فعال در اسکله های تفریحی استان 
نیز در دست پیگیری است.« عفیفی پور، تأمین تجهیزات رادیویی، ارتباطی 
و مخابراتی برای بنادر گردشگری، انجام عملیات الیروبی و هیدروگرافی 
آنها، نصب عالئم کمک ناوبری در مس��یرهای دریایی و همچنین خروج 
و پاکسازی الش��ه ش��ناورهای مغروق به منظور افزایش ضریب ایمنی 

دریانوردی را از دیگر اقدام هاي صورت گرفته عنوان  مي کند.
   نگين سواحل جنوب

در کنار زیبایی دریایی و ساحلی، وجود چشمه های بی نظیر آب درمانی از 
جمله گنو، خوروگو و بندر خمیر نمی توان از این نعمت خدادادی چش��م 
پوشید و در س��فر پاییز و زمستان از آن گذش��ت. معاون توسعه مدیریت 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه هرمزگان با 
صنعت لنج سازی یکی از برندهای معتبر دنیا را در زمینه صنایع دستی دارد 
و جزو میراث ملی محسوب می شود که این یکی از ظرفیت های خوب برای 
جذب گردشگر در حوزه صنایع دستی است،  مي گوید: »سه و نیم میلیون 
دالر صادرات صنایع دستی هرمزگان بوده که باید این میزان را با تالش و 
همت افزایش داد. همچنین س��ایر محصول های صنایع دستی هرمزگان 
ش��هرت منطقه ای و جهانی دارد و وجود آبراهه ه��ای منتهی به آب های 
آزاد، ظرفیت این استان برای گردشگری دریایی است.« محمد خیاطیان 
ادامه  مي ده��د: »در زمینه می��راث ناملموس ظرفیت های بس��یار خوبی 
وجود دارد که می توان به نحو مطلوب مورد استفاده قرار داد و این نیازمند 
آشکارسازی ظرفیت های هرمزگان است.« وي تصریح  مي کند: »هر کدام 
از ظرفیت های هرمزگان در شرایط کنونی می تواند منجی اقتصاد کشور 
باشد اما ضعف امروز در صنعت گردشگری نشئت گرفته از حوزه تبلیغات 
است که نتوانسته ایم ظرفیت های گردشگری کشور را برای جهانیان معرفی 
کنیم.« هرمزگان در زمینه گردشگري آن قدر تواناست که نیاز به معرفي 
نداشته باشد اما در کنار چشمه هاي آب درماني این استان  مي توان به شهر 
جزیره کیش، غار خربس و قندیل های نمکی قشم، حمام فین، آبشار تزرج، 
پنج شنبه بازار و قلعه میناب، قلعه پرتغالی ها و ده ها اثر دیگر اشاره کرد که 

این استان را به نگین سواحل جنوب ایران تبدیل مي کند.

طراحي 35 کيلومتر شبکه فاضالب در بوشهر   
براساس تدوين نقشه های الزم برای اجرای     بوشهر
طرح جمع آوری فاضالب در بافت تاريخی 
بوشهر ۲ ايستگاه پمپاژ و ۳۵ کيلومتر شبکه فاضالب طراحی شده است.

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوش��هر با اعالم خبر فوق گفت: 
برای تکمیل پروژه های  طرح ش��بکه فاضالب بافت تاریخی بوشهر نیاز 
به تخصیص اعتبار ویژه است. محمد پوریوسفی با اشاره به تدوین طرح 
فاضالب در بافت تاریخی بوشهر اظهار داشت: برای توسعه زیرساخت های 
الزم در اجرای طرح فاضالب در بافت تاریخی بوش��هر نقشه برداری ها و 
برنامه های الزم تدوین شده است. وی با اشاره به اجرای طرح شبکه فاضالب 
در بافت تاریخی بوشهر گفت: برای شروع اجرای این طرح در سال ۹۷ مبلغ 
۴/۵ میلیارد تومان مصوب شده که ۳/۷ میلیارد تومان آن تخصیص یافته 
است. سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرای ۳۵ 
کیلومتر شبکه فاضالب در بافت تاریخی بوش��هر تصریح کرد: بر اساس 
تدوین نقش��ه های الزم برای اجرای طرح جم��ع آوری فاضالب در بافت 
تاریخی بوشهر دو ایستگاه پمپاژ و ۳۵ کیلومتر شبکه فاضالب طراحی شده 
است. پوریوسفی مبلغ پیمان های اجرای طرح فاضالب در بافت تاریخی 
بوشهر را ۵۰ میلیارد تومان دانس��ت و خاطر نشان کرد: اکنون عملیات 
اجرایی این طرح در این بافت با تملک زمین جهت احداث ایستگاههای 
پمپاژ آغاز شده است. وی از تصویب ۴/۵ میلیارد تومان برای اجرای شبکه 
فاضالب در بافت تاریخی و قدیم بوشهر خبرداد و بیان کرد: از این اعتبار 
تاکنون ۳/۷ میلیارد تومان تخصیص یافته و عملیات اجرایی آن آغاز شده 
است. سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه برای 
اجرای طرح فاضالب در بافت تاریخی بوشهر ۴۵۰۰ انشعاب فاضالب نصب 
می شود تصریح کرد: در سفر استانی رئیس جمهور به بوشهر اعتبار برای 
اجرای طرح فاضالب بافت بوشهر مصوب شد که با تخصیص اعتبارات یاد 
شده این طرح در مدت کوتاهی تکمیل مي شود و به بهره برداری می رسد.

 سد خداآفرين
 کشاورزی مغان را متحول می کند   

مديرعام�ل ش�رکت مناب�ع آب ايران     اردبيل
اجرای طرح پاياب س�د خداآفرين در 
شمال استان اردبيل را يک پروژه مهم ملی توصيف کرد و گفت: اين 

پروژه هم اکنون ۷۸ درصد پيشرفت دارد.
محمد حاج رسولی ها در بازدید از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در 
شمال اس��تان اردبیل افزود: تالش می ش��ود فاز اول این پروژه آبیاری و 
زهکشی تا پایان سال به بهره برداری برسد. وی پیشرفت فیزیکی این پروژه 
را طبق زمانبندی و برنامه ریزی قبلی عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه با 
تالش شرکت آب منطقه ای اردبیل شاهد به نتیجه رسیدن این پروژه در 
زمان برنامه ریزی شده هستیم. مدیرعامل شرکت منابع آب ایران با بیان 
اینکه این پروژه در فاز اول بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه 
مغان را تحت پوشش قرار خواهد داد، بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی 
هم با بهره برداری از شبکه فرعی می تواند راه را برای رشد و توسعه کشاورزی 
در منطقه هموار کند. وی با اش��اره به تحول در بخش کشاورزی مغان با 
بهره برداری از این پروژه تصریح کرد: با اقدام��ات دو وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی در این پروژه شاهد رشد و توسعه بخش کشاورزی در منطقه 
مغان خواهیم بود. حاج رسولی ها همچنین با اشاره به اشتغالزایی این پروژه 
یادآور شد: خوشبختانه بخش مهمی از مشکالت و چالش های منطقه که 

موضوع بیکاری است، با راه اندازی کامل این پروژه مرتفع خواهد شد.

آغاز خريد توافقی پنبه در گرمسار و آرادان   
مديرعامل اتحاديه شرکت های تعاونی     سمنان
روستايی گرمسار و آرادان، از آغاز طرح 
خريد توافقی پنبه در اين شهرستان ها خبر داد که مبنای اين خريد 

نرخ روز پنبه خواهد بود.
 محمدعلی خالقی با اشاره به آغاز طرح خرید توافقی پنبه در این شهرستان، 
تأکید کرد: سال گذشته ۵2۱ تن وش پنبه در گرمسار و آرادان خریداری 
شد که پیش بینی می شود امس��ال نیز میزان خرید محصول در گرمسار 
و آرادان در همین حدود باشد. وی افزود: س��ال گذشته ارزش وش پنبه 
تولیدی گرمسار و آرادان ۱۶ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال بود که از آن ۴۹۴ 
تن محصول استحصال شد و بخشی از آن در اختیار دامداران قرار گرفت. 
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی گرمسار و آرادان درباره طرح 
خرید پنبه سال جاری نیز، توضیح داد: اطالع سانی عمومی به کشاورزان از 
طریق سامانه پیامکی برای این امر، در دستور کار قرار دارد. خالقی گفت: 
خرید توافقی پنبه با مشارکت بخش خصوصی در دو شهرستان گرمسار 
و آرادان انجام می شود که برای اجرای ضوابط آن یک کارگروه تخصصی 
متشکل از کارشناس��ان و بهره برداران تشکیل شده که نمایندگانی از هر 
دو شهرستان در آن حضور دارند. وی تأکید کرد: قیمت خریداری پنبه از 

بهره برداران بر مبنای نرخ روز محاسبه و پرداخت می شود. 

سجاد مرسلي

هم�دان امس�ال 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

به عنوان پايتخت 
گردش�گري آسيا 
انتخاب شده و قرار است ۲1 تا ۲4 آبان نيز به عنوان 
نماينده اي�ران، ميزبان مهمانان خارج�ي از 1۸۰ 
کشور جهان باش�د. اتفاقي که در رويداد همدان 
۲۰1۸ رقم خورده و فرصتي است تا ظرفيت هاي 
استان را هر چه بهتر و بيشتر به سراسر دنيا معرفي 
کرد. در اين راستا مسئوالن استاني بعد از ثبت ملي 
مب�ل و منبت مالي�ر، در تالش هس�تند ت�ا اين 
شهرستان را در سطح جهاني معرفي کنند و هنر 
منبت کاري ايران را به سراس�ر دنيا بشناسانند. 

    
سال هاست همداني ها به تولید مبل و هنر منبت کاري 
اش��تغال دارند و آن طور که متولیان کشوري اعالم 
مي کنند بیش از ۷۰ درصد مبل و منبت کشور نیز 
از این استان تأمین مي شود. در همین راستا نیز هر 
ساله نمایشگاهي براي شناساندن هنر و ظرفیت هاي 
این استان برگزار مي شود. از همین رو سال گذشته با 
تالش مسئوالن استاني این صنعت با نام شهرستان 
مالیر به ثبت ملي رس��ید. در این خصوص نماینده 
م��ردم مالیر مي گوید: »س��ال ۹۶ صنع��ت مبل و 
منبت مالیر به ثبت ملی رس��ید و ای��ن حق مردم 
این شهرس��تان اس��ت که ثبت جهانی این صنعت 
نیز در دس��تور کار قرار گیرد.« حاال بعد از گذشت 
یک سال ثبت جهاني منبت و مبل این شهرستان 
به صورت جدي مطرح شده است. در این خصوص 
حجت االسالم احد آزادیخواه با اشاره به اینکه ثبت 
جهانی صنعت مبل و منبت مطالبه جدی شهروندان 
مالیر اس��ت، ادامه مي ده��د: »با ن��گاه ویژه رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور، این خواسته مردم مالیر باید محقق شود.« 

الزم به ذکر است همدان در س��ال 2۰۱۸ به عنوان 
پایتخت گردشگري آسیا معرفي شده است و با توجه 
به اینکه در ماه هاي پایاني این سال میالدي هستیم، 
ضروري است مسئوالن از تک تک این روزهاي پایاني 
در راستاي معرفي هرچه بهتر و بیشتر ظرفیت هاي 
استان تالش کنند. البته در این راستا قرار است از 2۱ 
تا 2۴ آبان امسال این استان به عنوان نماینده ایران، 
میزبان مهمانان خارجي از ۱۸۰ کشور عضو سازمان 
جهانی گردشگری )UNwto( باشد. بنابراین این 
روزها فرصتي مغتنم است تا هنر مبل و منبت استان 
نیز به ثبت جهاني برسد و به سراسر دنیا معرفي شود. 
فرصتي که خود مي تواند زمینه ساز ورود گردشگران 

بیشماري به استان باشد.
   نمادي از منبت در ميادين شهر نيست

البته ثبت جهاني این صنعت ب��ه نام مالیر بدون 

هیچ مانعي هم نیست چراکه در حال حاضر نمادی 
از منبت در هیچ کدام از میادین شهر وجود ندارد و 
بانوان نیز به عنوان نیمي از جمعیت استان نقش 
کم رنگي در این بخش ایفا مي کنند. همچنین در 
 ،CNC کنار این موارد افزایش تعداد دستگاه های
ایرانی نبودن بسیاری از طراحی ها و الگو گرفتن 
از طراحی های وارداتی نی��ز از دیگر موانع جهاني 
شدن این هنر ایراني شناخته مي شود. سخنگوی 
کمیسیون فرهنگی مجلس با تأیید ضرورت رفع 
چهار ایرادي که باال به آن اش��اره ش��د، مي گوید: 
»بخش��ی از این ایرادها متوجه س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
همدان اس��ت که در این زمینه به جد وارد عمل 
نش��ده اس��ت.« با توجه به رویداد همدان 2۰۱۸ 
و مورد توجه بودن این اس��تان، زمان خوبي براي 

ثبت جهاني ظرفیت هاي اس��تاني است. در این 
خصوص حجت االسالم آزادیخواه مي افزاید: »این 
شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط 
و فعاالن این صنعت، برای ثبت جهانی منبت آماده 
است.« الزم به ذکر است این روزها که بحث جهاني 
شدن منبت مالیر در استان همدان داغ شده است، 
خبرهایي نیز در راستاي ظرفیت هاي شهر آباده در 
اس��تان فارس به گوش مي رسد؛ موضوعي که در 
ذهن اکثر شنوندگان این سؤال را مطرح مي کند 
که به راستي کدام استان قرار است به عنوان مهد 
منبت ایران معرفي شود. در این خصوص محمد 
کاظمی، نماینده مردم مالیر در مجلس ش��وراي 
اس��المي تأکید مي کند: »مالیر به عنوان ش��هر 
ملی مبل و منبت و آباده به عنوان شهر ملی منبت 
سنتی و ظریف کشور مطرح و این دو امر از یکدیگر 

مجزا هستند.«
   منبت فقط به صنعت مبل محدود نمي شود

با توجه به اینکه صنعتگران مالیري سال هاست به 
منبت کاري اشتغال دارند و مهارت قابل توجهي هم 
در این زمینه کسب کرده اند،  علی مالمیر، مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
همدان در این راستا با اشاره به اینکه هنوز ثبت جهانی 
منبت آباده قطعی نشده و چند روز گذشته ارزیابان 
شورای جهانی صنایع دستی برای بررسی وضعیت به 
این شهر سفر کرده بودند، بیان مي کند: »یکي از نقاط 
ضعف استان در زمینه منبت این است که منبت مالیر 
فقط به ساخت مبل خالصه شده است در حالی که 
می توان منبت را بر روی بسیاری از وسایل همچون 
قاب عکس، تابلو، عصا و... حک کرد.« بنابراین براي 
ثبت جهاني این هنر نه تنها باید نمادي از این هنر در 
سطح شهر دیده شود، بلکه باید با برنامه ریزي این هنر 

را در همه شاخه ها گسترش داد.

 پایتخت گردشگري آسیا 
به دنبال جهاني کردن هنر منبت کاري ایراني

وج��ود برخ��ی محرومیت ه��ا و مش��کالت در 
اس��تان های مختلف از جمله دالیلی اس��ت که 
سبب ش��ده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی و 
زیرمجموعه های آن در س��ال های اخیر اقدامات 
خوبی برای رفع این مش��کالت انج��ام دهند. در 
این می��ان موقعیت ویژه کردس��تان ب��ه لحاظ 
محرومیت ها  سبب شده تا سپاه اقدامات ویژه اي از 
درمان گرفته تا ایجاد زیرساخت ها را در چند سال 
اخیر برعهده بگیرد؛ موضوعي که موجب شده تا 
محرومیت هاي سابق تا حد بسیاري از این منطقه 
رخت ببندد. فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان 
با اش��اره به اینکه برخی مشکالت موجب شده تا 
این اس��تان از بعضی مناطق کشور کم توسعه تر 
باشد، می گوید: »برای رفع این مشکالت نیاز است 
اقدامات جهادی و گفتمان مشارکتی در دستور 
کار ق��رار گیرد.« س��ردار محمدحس��ین رجبی 
می افزاید: »طبق آمارهای مس��ئوالن دولت، در 
استان کردس��تان یک هزار و ۷۵۰ روستای آباد 
داریم که از این آمار تعداد ۹۰۰ روس��تا از جمله 
روستاهای برخوردار هستند.« وی ادامه می دهد: 
»وجود برخی محرومیت ها در حوزه های سالمت، 
فرهنگی، عمران��ی و... می طلبد ب��رای رفع آنها 
اقدامات جدی صورت گیرد؛ مسئله ای  که از چند 
سال قبل به طور ویژه در دستور کار سپاه استان و 

مجموعه های آن قرار گرفت.« 
   خدمات سپاه کردستان، از عمراني تا درماني 

از آنجا که استان کردستان خصوصاً مناطق محروم 
آن با مشکالت بسیاري مواجه هستند لذا این مهم 
سبب شده تا سپاه استان با انجام برنامه ریزي هاي 
مدون چند س��اله براي رفع این مش��کالت اقدام 
کند. از جمله برنامه ه��ای عمران��ی مردم یاری و 
محرومیت زدایی که از س��ال ۱۳۸۸ ت��ا ۱۳۹۴ در 
کردستان توسط سپاه بیت المقدس کردستان اجرا 
شده است می توان به احداث کامل مدرسه، ساخت 
و تکمیل غسالخانه، خانه ایتام، راه روستایی، احداث 
مسجد، کمک به مرمت و بازسازی مسجد، احداث 
پل روستایی و کمک به مرمت خانه عالم، احداث 
س��رویس بهداش��تی، احداث مجموعه ورزشی، 
آسفالت و جدول کشی روستایی، کمک به احداث 
مس��جد بین راهی، تکمیل مس��اجد طرح زکات، 
احداث کتابخانه، تقویت حوزه علمیه، احداث پل، 
آبرسانی روس��تایی، فاضالب روستایی و کمک به 
احداث حسینیه و کمک به احداث مدرسه شبانه 
اشاره کرد. در کنار این اقدامات، سپاه بیت المقدس 
کردس��تان در س��ال ۹۵ نیز برنامه های عمرانی و 
محرومیت زدایی خود را که شامل کمک به احداث 
مس��جد، کمک به احداث خانه عال��م، احداث پل 
بتنی، احداث سرویس بهداشتی، کمک به آبرسانی 

روستایی، احداث غسالخانه، احداث خانه محروم 
و احداث راه روس��تایی است با اعتبار۱۱۰ میلیارد 
و ۷۹۰ میلیون ریال در قال��ب ۷۵۸ پروژه دنبال و 
اجرایی کرد. این در حالي است که در سال ۹۶ نیز 
2۰۰ پروژه محرومیت زدایی توسط بسیج سازندگی 
س��پاه بیت المقدس کردس��تان در سطح مناطق 
محروم استان اجرا شد. این کارها در حالي است که 
سپاه استان در زمینه خدمات درماني نیز غافل نبوده 
و کارهاي خوبي را در این زمینه انجام داده است که 
به اقدامات بهداش��تی و درمانی محرومیت زدایی 
سپاه بیت المقدس کردستان از سال ۱۳۸۸ تاکنون 
می توان به استقرار بیمارستان صحرایی، بیمارستان 

ثابت و تک تخصصی، اعزام تیم های بهداش��تی و 
درمانی به مناطق محروم و برپایی چادر س��المت 
اش��اره کرد. فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان 
با تأیید این اقدامات می گوید: »انجام ۳ هزار و ۷۰ 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۹۱۹ میلیون 
و 2۵۰هزار تومان که شامل ۸۳۷ پروژه سازندگی، 
۴۹۷ پروژه اردوهای جهادی و ۹۳ پروژه نهم دی و 

صالحین می باشد از جمله این اقدامات  است.«
سردار محمدحس��ین رجبی با بیان اینکه انجام 
۵۰۳ پروژه با اعتبار بیش از 2۰ میلیارد تومان  از 
دیگر اقدامات در حال اجرای سپاه بیت المقدس 
استان است، می افزاید: »احداث ۱۱ مدرسه، ۸۶ 
غسالخانه، هش��ت خانه ایتام، 2۹ مسجد، 22۵ 
مورد کمک به احداث مسجد، مرمت، بهسازی و 
بازسازی یک هزار و ۳۴۶ مسجد، احداث ۶۴ خانه 
عالم، مرمت و تقویت پنج ح��وزه  علمیه، احداث 
2۳ مجموعه ورزش��ی، پنج کتابخان��ه، ۳۶ پل  و 
آبرسانی به ۴2 روس��تا از دیگر پروژه های انجام 
شده توسط س��پاه بیت المقدس در سطح استان 
کردس��تان اس��ت.« وی برپایی 2۶ بیمارستان 
صحرایی، 2۸ بیمارستان ثابت و تخصصی، اعزام 
یک هزار و ۱۰2 تیم  بهداشتی و برپایی ۳۹۴ چادر 
س��المت را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه 
بهداشت و درمان و محرومیت زدایی اعالم می کند 
و ادامه می دهد: »به ط��ور کلی ۳2۷ هزار و ۸۷۸ 
نفر از این خدمات بهره مند شده اند. همچنین  به 
یک میلیون و 22۰ ه��زار و ۱۶۵ نفر نیز خدمات 
ارائه شده است.« این خدمات در حالي است که به 
گفته سردار حسین دقیقي مشاور عالی فرمانده 
کل سپاه پاس��داران در طول سه س��ال گذشته 
حدود ۷ هزار پروژه محرومیت زدایی در کردستان 

اجرایي شده است.
     1۳۰ واحد مسکن برای محرومان مريوان

یکي از دغدغه هاي مردم مناطق محروم، نداشتن یا 
مناسب نبودن مسکن است که این مهم با توجه به 
شرایط آب و هوایي کردستان از اهمیت دوچنداني 
برخوردار است؛ موضوعي که به شدت مورد توجه 
سپاه استان قرار دارد. این مهم موجب شد تا سپاه 
با همکاري کمیته امداد امسال ۱۰۰۰ واحد مسکن 
رایگان برای مددجویان کمیته امداد سطح استان 
بس��ازد. با این وجود ش��دت این معضل در برخي  
مناطق کردستان موجب شده تا رفع آن به صورت 
ویژه توسط سپاه مناطق در دستور کار قرار بگیرد. 
فرمانده سپاه شهرستان مریوان با تأیید این موضوع  
مي گوید: »در حال حاضر سپاه ساخت ۱۳۰ واحد 
مسکونی برای مددجویان روستاهای محروم این 
شهرستان را در دس��تور کار خود قرار داده است.« 
سرهنگ شکیبا سلیمی با اش��اره به مناطقي که 
قرار است این واحدها ساخته شود مي افزاید: »برای 
محرومین در روستا های خاو، وله ژیر، نی، سرنژمار، 
ویسه و وش��کالن هر کدام دو واحد مسکونی و در 
روستا های کوالن، سیف سفلی، بیلو، بالک، درگاه 
شیخان، درزیان، ماسیدر، تراق تپه و وسنه هر کدام 
یک واحد مسکوني در حال ساخت است.« به گفته 
وي، هم اکنون بسیج س��ازندگی سپاه مریوان 2۱ 

پروژه فعال و در دست ساخت دارد.

انج�ام 503 پ�روژه ب�ا اعتب�ار 
20 میلی�ارد توم�ان،  بی�ش از 
برپایی 26بیمارس�تان صحرایی، 
28بیمارستان ثابت و تخصصی و 
اعزام یک هزار و 102 تیم  بهداشتی 
از جمله اقدام�ات در حال اجرای 
سپاه بیت المقدس کردستان است
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 سپاه بيت المقدس
 1130 خانه براي محرومان کردستان مي سازد

 ايجاد 150 فرصت شغلي 
با طرح بزرگ گلخانه ای انديمشک   

رئيس جهاد کش�اورزی انديمشک با     خوزستان
اش�اره به ايج�اد 1۵۰ فرصت ش�غلی 
مستقيم و غيرمس�تقيم در اين شهرس�تان از افتتاح طرح بزرگ 

گلخانه ای انديمشک خبر داد.
سید هدایت اهلل موس��وی گفت: اس��تفاده از ظرفیت صنعت کشاورزی 
برای ایجاد رونق اقتصادی، توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در اندیمشک 
از اولویت های مهم در برنامه ریزی برای توسعه شهرستان قرار دارد. وی 
افزود: تکمیل، بهره برداری از طرح های کش��اورزی و واگذاری طرح ها 
به بخش خصوصی با تصمیم هیئت وزیران در حال انجام اس��ت و طرح 
بزرگ گلخانه ای اندیمشک نیز در این راستا به بخش خصوصی واگذار 
شد. رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به پیگیری های فرماندار و 
نماینده مردم اندیمشک برای تکمیل طرح ها در حوزه کشاورزی اظهار 
کرد: طرح کشاورزی گلخانه ای اندیمشک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار 
در اندیمشک تکمیل و بهره برداری می شود. وی گفت: با بهره برداری از 
مجتمع گلخانه ای شهرستان اندیمشک 2۴ واحد گلخانه ای هر کدام به 
مس��احت ۶ هزار متر مربع بهره برداری و شهرستان اندیمشک به قطب 
تولید محصوالت کش��اورزی در استان خوزس��تان تبدیل خواهد شد. 
موسوی با اشاره به ظرفیت تولید ۱۵۰ تن انواع محصوالت کشاورزی در 
هر واحد گلخانه ای اندیمشک، تصریح کرد: با بهره برداری کامل از طرح 
گلخانه ای اندیمش��ک بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ تن به تولیدات کشاورزی 

شهرستان اندیمشک و استان خوزستان افزوده می شود.

 طرح جامع پدافند غيرعامل 
شهرداری گرگان اجرايي مي شود    

   گلستان مطالعات جامع پدافند غيرعامل شهر 
گرگان با اعتباری بالغ ب�ر 1۵۰ ميليون 
تومان پس از اخذ مجوزهای حفاظتی و امنيتی در دستور کار قرار دارد. 
بیدلی نامنی مدیر پدافند غیرعامل شهرداری گرگان با بیان این مطلب 
گفت: طرح مطالعات ش��هری بدین منظور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت که بتوانیم تهدیدها را احصا و در مقابل تهدیدها و پیامدهای آن 
اقدامات متقابل را اجرایی کنیم. وی ادامه داد: هوشمندسازی مدیریت 
ش��هری با اس��تفاده از مانیتورینگ و کنترل ترافیک در شهرداری جزو 
برنامه های اولویت دار م��ا در پدافند غیرعامل ش��هری باید باش��د و به 
اس��تناد بند »ز« تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلیه دستگاه های 
اجرایی و ش��رکت های دولتی مکلفند تا یک درص��د از اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای خود را صرف اجرای طرح های پدافند غیرعامل کنند. 
مدیر پدافند غیرعامل ش��هرداری گرگان در ادامه با اشاره به برنامه های 
آتی ش��هرداری گرگان در بحث پدافن��د غیرعامل اظهار داش��ت: طی 
موافقت نامه ای س��ه جانبه بین س��ازمان پدافند غیرعامل، شهرداری و 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کش��ور برای شهرداری های بزرگ 
و با جمعیت ب��االی 2۵۰ هزار نفر چهار برنامه به عن��وان اولویت تعریف 
شده است. بیدلی نامنی افزود: تجهیز سازمان آتش نشانی به تجهیزات 
CBRN که در مقابل تهدیدات و حمالت شیمیایی کاربرد دارد، آموزش 
عمومی پدافند غیرعامل برای مدیران، اجرای مانور و رزمایش با موضوع 
پدافند غیرعامل در شهرها و تهیه طرح جامع پدافند از جمله برنامه های 
پیش بینی شده برای شهرداری در این خصوص می باشد. وی با اشاره به 
اینکه سازمان پدافند غیرعامل در سال ۱۳۸2 و بر اساس فرمان مقام معظم 
رهبری تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: برگزاری پیاده روی همگانی و 
برپایی نمایشگاه یک روزه با مشارکت دستگاه های اجرایی از برنامه های 
هفته نکوداشت پدافند غیرعامل می باشد. مدیر پدافند غیرعامل شهرداری 
گرگان ادامه داد: به طور کلی مجموع اقدام های غیرمسلحانه ای که موجب 
افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، 
ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات 

نظامی دشمن می شود به عنوان پدافند غیرعامل می باشد.

استان کردستان از جمله مناطقي به شمار مي رود که به دلیل مشكالت 
ناشي از محرومیت هاي ناش�ي از کافي نبودن زیرس�اخت ها به شدت 
نیازمند رفع این کمبودهاس�ت. از آنجا که یكي از مأموریت هاي سپاه 
در دوران صلح، کم�ک به آباداني مناطق محروم و کم برخوردار اس�ت 
لذا این مهم سبب ش�ده تا در طول این س�ال ها اقدامات قابل توجهي 
در ای�ن زمینه انج�ام بگیرد که ب�ه عنوان نمون�ه مي توان از س�اخت 

واحدهاي مس�كوني و ایجاد مراکز درماني در مناطق محروم کشور از 
جمله کردستان اش�اره کرد. در حالي که چندي پیش سپاه کردستان 
س�اخت 1000 واحد مس�كن رایگان برای مددجویان کمیت�ه امداد در 
س�طح اس�تان را براي امس�ال برعهده گرف�ت روز گذش�ته فرمانده 
س�پاه شهرس�تان مریوان نی�ز از س�اخت 130 واحد مس�كونی برای 
مددجویان روس�تاهای محروم این شهرس�تان تا پایان سال خبر داد. 
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