
  گلستان: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در مرحله اول هزار قلم 
كاالي اساسي را بين ۵۰ خانوار آق قاليي توزيع كرد.  همچنين 3 هزار قلم 
كاالي ديگر سهميه گلستان است كه به زودي در مناطق سيل زده توزيع 
خواهد شد.  بسته هاي اهدايي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( شامل 
پنج قلم جنس يخچال، فرش، اجاق گاز، دو تخته پتو و سرويس قابلمه 
است.  مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان گلستان گفت: تمامي 
مددجوياني كه خانه و لوازم زندگي آنها از سيل و رانش و طوفان خسارت 

ديده از اين لوازم بهره مند مي شوند. 
   قزوين: مدير جهاد كش��اورزي شهرستان آوج از آبگيري سد خاكي 
چنگوره از توابع اين شهرس��تان خبر داد.  هومن حاجي ملكي در بازديد 
از سد خاكي چنگوره كه مس��تخدمي مدير آب و خاك و امور فني و زير 
بنايي س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان قزوين نيز حضور داشت، اظهار 
كرد: ظرفيت اين سد خاكي 3 ميليون مترمكعب است.  وي تصريح كرد: 
با بهره برداري از اين سد خاكي ۱۵۰۰ هكتار از باغات و اراضي كشاورزي 

تحت شرب قرار خواهند گرفت. 
   بوشهر: مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان بوشهربا اشاره 
به ساخت 3  هزار واحد مسكوني ويژه نيازمندان استان گفت: با توجه به 
نقش زكات وصولي در حل مشكالت نيازمندان سال قبل از محل پرداخت 
زكات 3۰۰ واحد مسكوني تعمير و ساخته شد.  احمد لطفي يكي از راه هاي 
مشاركت مردم در حل مشكالت نيازمندان را پرداخت زكات دانست و افزود: 
مردم نيكوكار و نوع دوست استان در پرداخت زكات و كمك به نيازمندان 
در كشور پيشتاز هستند.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان 
بوشهر با بيان اينكه سال گذشته ۵۵ ميليارد ريال زكات در استان بوشهر 
وصول شد گفت: ميزان رشد اين مقدار زكات نسبت به مدت مشابه افزايش 
يافته است كه از اين ميزان، 3۰ ميليارد ريال زكات فطريه، 2۰ميليارد ريال 

زكات خرما و مابقي زكات مستحبي بوده است. 
   قم: مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه گفت: ۶۸ ش��ركت 
دانش بنيان در قم فعال بوده كه امسال 2۴ ميليارد تومان در تصويب اوليه 
براي آنها در نظر گرفته  شده است، در صورتي كه طرح هاي توجيهي اين 
شركت ها قابل  توجه تر باش��د امكان افزايش اعتبارات نيز ممكن است.  
علي رضا باباخان افزود: تاكنون ۱2۰۰ شركت از خدمات متنوع صندوق 
پژوهش و فناوري كريمه قم در مباحثي چون تسهيالت، ضمانت، مشاوره 
و غيره استفاده كرده اند، ارائه تس��هيالت ارزان قيمت ويژه شركت هاي 
دانش بنيان رويكرد جديدي بوده كه توسط اين صندوق دنبال مي شود، 
طبق اين سياست عمالً تصدي گري اين صندوق از شركت ها از بين رفته و 

كارگزاري عمالً به شركت هاي دانش بنيان واگذار مي شود. 

قلعه گنج؛ ش��هري در جنوب ش��رقي ايران و در 
گوشه اي از كرمان با جمعيتي حدود ۱۵ هزار نفر 
كه فاصله اش تا مركز استان ۴2۰ كيلومتر است. 
هر چند چنين برداشت مي شود كه مردمان اين 
نواحي در گذشته صاحب قنات ها، گنج ها، نعمت ها 
و آباداني هاي فراوان بوده ان��د و همان طور كه از 
اسمش پيداست، سرزمين حاصلخيز و پردرآمدي 
بوده و در آن كش��ت انواع محصوالت گرمسيري 
متداول بوده است. اما با گذر زمان و سايه سنگين 
خشكسالي بر سر اين منطقه همه چيز به يكباره 
تغيير و فقر و فالك��ت مهمان آن ش��د. مهمان 
ناخوانده اي كه قصد رفتن هم نداش��ت.  از روزي 
كه بنياد مس��تضعفان با برنامه ريزي و طرح هاي 
زود بازده و عملياتي خود براي رفع محروميت و 
محدوديت و نابرابري قدم به قلعه گنج و روستاهاي 
اطرافش گذاشت، زندگي مردم رنگ وبويي ديگر 
گرفت. از همان روزهاي اول مشكالت يكي يكي 
شناسايي و حرف ها و درد دل هاي مردم شنيده 

شد و در قدم بعدي، برنامه هايي در دستور كار قرار 
گرفت كه رفته رفته مشكالت را به ورطه نابودي و 

حذف شدن  كشاند. 
  درآمدزايي با 60 هزار رأس بز

از حدود سال 9۵ بود كه به گفته مسئوالن، مركز 
صنعتي بزداري قلعه گنج استان كرمان با ۶۵۰۰ 
رأس بز، به عنوان بزرگ ترين بزداري خاورميانه 
كه تمامي دام ها از يك نژاد هستند، براي توسعه 
منطقه محروم قلعه گنج راه اندازي و سال گذشته 
به بهره برداري كامل رسيد.  در همين رابطه مدير 
ملي طرح آباداني و پيش��رفت شهرس��تان قلعه 
گنج استان كرمان درباره راه اندازي اين بزداري 
گفت: »اين شهرستان جزو محروم ترين مناطق 
ايران به ش��مار مي رفت. حدود س��ه سال قبل 
بنياد مستضعفان طرح توس��عه و پيشرفت اين 
شهرستان را كليد زد و بزداري صنعتي نيز يكي از 
اين پروژه ها براي ايجاد اشتغال در اين شهرستان 
به شمار مي رود.« به گفته مسعود حيدروند، ، سه 

سال پيش 3 هزار رأس بز شيرده از اسپانيا به اين 
دامداري منتقل شده اند و در حال حاضر ۶۵۰۰ 
رأس بز در آن وجود دارد.  وي با اش��اره به اينكه 
شير و پنير توليد شده در اين بزداري به خارج از 
ايران صادر مي شود، درباره ميزان اشتغال ايجاد 
ش��ده در اين طرح نيز تأكيد كرد: »اين بزداري 
باعث ش��ده ۴۵ نفر از اهالي بومي منطقه شاغل 
ش��وند. پيش بيني مي كنيم در ۱2 س��ال آينده 
تعداد بزهاي اين مركز به ۶۰ هزار رأس برسد كه 

باعث درآمدزايي خوبي در منطقه مي شود.«
   نيروگاه جديد در راه است

پيشرفت و توسعه قلعه گنج به بزداري ها و صنايع 
كوچك خانگي و طرح هاي عمراني ختم نش��د و 
از سال گذش��ته عمليات اجرايي پروژه نيروگاه 
خورشيدي به ظرفيت ۴ مگاوات در اين شهرستان 
آغاز و حاال با حضور رئيس بنياد مستضعفان كشور 
در اين شهر اقتصاد مقاومتي يك مگاوات از اين 
نيروگاه خورشيدي به شبكه سراسري برق متصل 

شد.  محمد سعيدي كيا كه براي افتتاح چندين 
طرح عمراني و توليدي شامل امكانات بهداشتي، 
آموزشي و كش��اورزي و دامداري به روستا هاي 
سخت گذر و دور افتاده جهلدر و بنگرون سفر كرده 
بود، عالوه بر راه اندازي و اتص��ال فاز اول نيروگاه 
خورش��يدي قلعه گنج به ش��بكه سراسري برق 
كشور، قرارداد ساخت نيروگاه ۴مگاواتي ديگري را 
هم بين شركت برق صبا و و شركت ايراني- آلماني 
پرچينگ امضا كرد.  بعد از انعقاد قرارداد ساخت 
نيروگاه جديد، مديرعامل ش��ركت توليد نيروي 
مركزي صبا وابس��ته به بنياد مستضعفان گفت: 
»اين طرح در راستاي سياست هاي رهبرمعظم 
انقالب و ب��راي حماي��ت از مناطق مح��روم در 

قلعه گنج ساخته مي شود.«
 محمدباقر موس��وي اف��زود: »در مجموع براي 
ساخت اين نيروگاه ۴ مگاواتي ۴۵ ميليارد تومان از 

طريق شركت سرمايه گذار تأمين مي شود.«
  زندگي دوباره در روستاهاي بي آب

از طرف ديگر و بعد از افتتاح طرح هاي عمراني و 
توليدي در روستاهاي جهلدر و بنگرون، مجري 
طرح آباداني و پيش��رفت شهرس��تان قلعه گنج 
با بيان اينكه س��اكنان اين دو روستا پيش از اين 
پراكنده در كوهستان هاي منطقه به كار دامداري 
مشغول بودند و با يكجا نشيني آنان اكنون امكانات 
زندگي براي آنها فراهم شده است، گفت: »حاال 
طرح آبرساني اين دو روستا با اعتباري بالغ بر ۸۵۰ 
ميليون تومان از محل اعتبارات مش��ترك بنياد 
علوي و اعتبارات اس��تاني به بهره برداري رسيد 
كه روزهاي خوش��ي را براي س��اكنان به همراه 
خواهد داشت.« مس��عود حيدروند با بيان اينكه 
طرح توسعه روس��تايي جهلدر و بنگرون ۸ ماهه 
اجرا شده، افزود: »برق اين دو روستا نيز از انرژي 
خورشيدي تأمين شده است.« وي همچنين از 
س��اخت و تجهيز ۵۸ واحد مسكوني متناسب با 
فرهنگ بومي منطقه در اين دو روس��تا خبر داد 
و گفت: »براي هر خانوار يك واحد مرغداري نيز 
در روستا ايجاد شده است.« حيدروند همچنين 
از تجهيز مدرس��ه در اين دو روستا، احداث خانه 
ورزش، آم��وزش صنايع دس��تي و مرغ��داري و 
همچنين آموزش نهضت سواد آموزي با همكاري 
فني و حرف��ه اي و آموزش و پ��رورش در اين دو 
روستا و افتتاح خانه بهداشت روستاي چاه زردان و 
مجتمع طرح تأمين آب روستايي منطقه تمگران 
قلعه گنج خبر داد.  نكته حائ��ز اهميت اينكه با 
بهره برداري از طرح آبرس��اني مجتمع روستايي 
تمگران بيش از 3 ه��زار نفر در 9 روس��تا از آب 
آشاميدني سالم و بهداشتي بهره مند شدند.  الزم 
به ذكر است، خانه بهداشت روستايي چاه زردان 
با اعتب��اري بالغ بر ۱۰۵ ميلي��ون تومان از محل 
اعتبارات مشترك بنياد مس��تضعفان و دانشگاه 
علوم پزشكي جيرفت ساخته و تجهيز شده است.

اگر تا همين چند وقت پي�ش از قلعه گنج به عن�وان منطقه اي محروم 
و كم برخ�وردار نام ب�رده مي ش�د، اما حاال ن�ه تنها اين ش�هر به مظهر 
اقتصاد مقاومتي تبديل ش�ده اس�ت بلكه به عنوان پايلوت بسياري از 
طرح هاي بزرگ س�ازمان ها و نهادهاي خدمت رسان انقالب اسالمي به 
شمار مي آيد.  نقطه اي از ايران كه پروژه عظيم راه اندازي مركز صنعتي 
بزداري به همت بنياد مستضعفان با 6 هزارو 500 رأس بز كه بزرگ ترين 
بزداري خاورميانه محسوب مي ش�ود و اعطاي ۲000 سند روستايي در 

سال گذشته و افتتاح طرح هاي عمراني و توليدي در روستا هاي سخت 
گذر و دور افتاده جهلدر و بنگرون شامل امكانات بهداشتي، آموزشي، 
كش�اورزي و دامداري كه موجب زندگي دوباره در اين مناطق شده، در 
سال جاري فقط گوشه اي از خدمات ارائه ش�ده به ساكنان آن است.  اما 
كار به همين جا و همين حد ختم نش�ده و حاال و با حض�ور رئيس بنياد 
مستضعفان كشور در ش�هر اقتصاد مقاومتي قلعه گنج يك مگاوات از 
نيروگاه ۴ مگاوات خورشيدي افتتاح و به شبكه سراسري برق متصل شد. 

 21 آبان سال 96 بود 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
ك�ه زلزل�ه 7/3 
ريشتري در استان 
كرمانشاه به بيش از 80 هزار واحد مسكوني آسيب 
رساند و موجب تخريب بسياري از اين واحدها شد. 
چند روز پس از آواربرداري، نهادها و سازمان هاي 
مختلفي كار باز سازي واحدهاي تخريبي را آغاز 
كردند كه در اين ميان مي توان از س�پاه و كميته 
امداد و بنياد مسكن نام برد.  س�رانجام با به ثمر 
رسيدن اين تالش ها، روز گذشته مسئول ستاد 
بازسازي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه با بيان 
اينكه ت�ا ام�روز بي�ش از 96 درص�د واحد هاي 
روستايي به بهره برداري رسيده است، اعالم كرد: 
»بر اساس برنامه زمان بندي شده تا پايان نيمه اول 
سال 98 كار بازسازي واحد هاي شهري و روستايي 
اس�تان كرمانش�اه ب�ه پاي�ان مي رس�د.«

    
پس از وقوع زمين لرزه در اس��تان كرمانش��اه كه 
موجب كشته و زخمي ش��دن بيش از هزار نفر از 
هموطنان ش��د بالفاصله س��ازمان ها و نهادهاي 
مختلف��ي كار باز س��ازي واحده��اي تخريبي و 
آس��يب ديده از اين زلزله را آغاز كردند كه در اين 
ميان مي توان به  سپاه، بسيج، كميته امداد و بنياد 
مسكن اش��اره كرد.  اين مهم در حالي بود كه اين 
سازمان ها در اسرع وقت كار ساخت وساز واحدهاي 
آس��يب ديده را آغاز كردند و قرار ش��د در اولين 
فرصت مكان هاي آسيب ديده ساخته و تعمير شده 

و در اختيار صاحبان آنها قرار بگيرد. 
  اتمام باز سازي ها تا پايان نيمه اول سال 

سرانجام با گذشت دو س��ال از وقوع اين زمين لرزه 
و همكاري همه جانبه تمامي س��ازمان هاي درگير 
در اين موضوع باالخره اين كارها و اقدامات نتيجه 
داد و موجب باز سازي و ساخت بسياري از واحدها 

شد.  رئيس ستاد بازسازي مناطق زلزله زده استان 
كرمانشاه با تأييد اين موضوع مي گويد: » بر اساس 
برنامه زمان بندي ش��ده تا پايان نيمه اول سال 9۸ 
كار بازسازي واحد هاي ش��هري و روستايي استان 
كرمانشاه به پايان مي رس��د، اين درحالي است كه 
تا امروز بيش از 9۶ درصد واحد هاي روس��تايي به 
بهره برداري رسيده است.« رضا خواجه اي مي افزايد: 
» تاكنون 3۷ هزار واحد آرماتور بندي ش��ده البته 
به همين ميزان نيز واحد مس��كوني آس��يب ديده 
بر اثر زلزله داش��ته ايم و همچنين 3۵ هزار و ۱۰۰ 
واحد داراي اسكلت و 3۱ هزار و ۸۸۰ واحد اجراي 
ديوارچيني شده است.« بررسي ها نشان مي دهد تا 
كنون در مناطق زلزله زده كرمانش��اه اجراي سقف 
ب��راي 32 ه��زار و ۸۰۰ واحد مس��كوني و اجراي 
گچ و خ��اك و نص��ب در و پنجره ب��راي 2۸ هزار و 
۵۰۰ واحد مسكوني  انجام گرفته است  همچنين 

عمليات تعمي��ر ۶۵ هزار واحد مس��كوني به اتمام 
رسيده است.  اين در حالي است كه 22 هزار و ۵۰۰ 
واحد روس��تايي به بهره برداري رسيده است و ۱3 
هزار واحد احداثي كامل در روس��تا هاي كرمانشاه 
كه جزو واحد هاي مذكور فرس��وده و خشت و گلي 
بودند مورد بازس��ازي قرار گرفتن��د.  خواجه اي با 
بيان اينكه به طور محدودي مواردي از مش��كالت 
انحصار وراثت به دنبال ف��وت مالك يا طي مراحل 
اداري در روستا ها وجود دارد كه عماًل باعث مي شود 
بازسازي به صددرصد مطلق نرسد، تصريح مي كند: 
» از ۱۶23 واحد روستايي، تعدادي در حال احداث 
است و نمي توان گفت كار بازسازي برخی از آنها به 
اتمام رسيده است.« به گفته رئيس ستاد بازسازي 
مناطق زلزله زده اس��تان، مس��ئوالن اين استان به 
طور جدي درصدد حل موانع پيش رو هستند كه 
اميدواريم تا پايان نيمه اول سال آينده كار بازسازي 

همه واحد هاي ش��هري به اتمام برسد.  خواجه اي 
با بيان اينكه واحد هاي باقيمانده عمدتاً در ش��هر 
س��رپل ذهاب قرار دارند، مي افزايد: »كار بازسازي 
واحد هاي شهري دير آغاز شد همچنين تعدادي از 
واحد ها داراي طبقات مازاد يا در حال اجراي ديوار 
و ديوارچيني هس��تند به گونه اي كه بر اساس آمار 
موجود تنها 2۰۰۰ واحد در مرحل��ه بتن، آرماتور 
بندي و اجراي اس��كلت قرار دارد.« اين مسئول با 
اشاره به اينكه به زودي شاهد برگزاري جشن پايان 
بازسازي در مناطق زلزله زده هستيم، ادامه مي دهد: 
» به منظور بازسازي واحدهاي شهري و روستايي در 
نقاط زلزله زده كرمانشاه ۴هزار ميليارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شد كه تاكنون 3هزار و ۵۰۰ ميليارد 

تومان آن جذب و مابقي در دست اقدام است.«
  آسيب زلزله به 83 هزار واحد مسكوني 

پس از خاكبرداري از مناطق زلزله زده در كرمانشاه 
مشخص شد در اين حادثه مخرب، حدود ۸3 هزار 
واحد آسيب ديده اند و از اين تعداد حدود ۱۸ هزار 
واحد دچار تخريب كامل شده اند. بقيه واحدها غالباً 
در بخش سيستم سازه س��الم مانده اند اما اجزايي 
مثل ديوارهاي جانبي يا تيغه ها فرو ريخته يا ترك 
خورده اند كه نياز به تعمير دارند.  رئيس پژوهشكده 
زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي با 
تأييد اين موضوع مي گوي��د: » از ميان واحدهاي 
آسيب ديده در زلزله، مسكن هاي مهر هم در برخي 
از واحدها دچار آسيب ش��دند كه برآوردها نشان 
مي دهد حدود ۱۷۰۰ واحد از نوع تعميري اس��ت 
و حدود ۴۰ واحد در اسالم آباد غرب تخريب كامل 
شده اند.«  علي بيت اللهي مي افزايد: »در سرپل ذهاب 
كه عكس هاي آن بيشتر منتشر شده قسمت اسكلت 
آنها سالم به نظر مي آيد و صرفاً نياز به تعمير دارد.  
۷۸مدرس��ه نيز در جريان زلزله كرمانشاه تخريب 

شده اند كه از نوع بنايي و فرسوده بودند.«

 زلزله زدگان كرمانشاهي 
پايان شهريورماه به خانه هاي جديد خود مي روند
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 فاز اول نيروگاه خورشيدي قلعه گنج 
به شبكه سراسري برق وصل شد

 قلعه گنج كه جزو محروم ترين مناطق ايران به شمار مي رفت با سرمايه گذاري بنياد مستضعفان 
و با راه اندازي بزرگ ترين بزداري خاورميانه و ساخت نيروگاه ۴ مگاواتي خورشيدي به شهر اقتصاد مقاومتي ايران تبديل شد

88498441سرویس  شهرستان

جذب 1000 ميليارد تومان سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در بندر چابهار    

با تالش هاي ش�بانه روزي مجموعه    سيستان وبلوچستان
بندر چابهار و بازاريابي و جذب بيش 
از هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بندر چابهار منجر به تحول 
عظيمي در حوزه اشتغالزايي، رفع محروميت، توسعه پايدار جمعيت 

و رونق توليد خواهد شد. 
مديركل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان با اعالم اين خبر از 
ثبت ركورد تخليه و بارگيري در كارنامه عملياتي بنادر تجاري استان طي 
سال گذشته خبر داد و گفت: عملكرد تخليه و بارگيري بنادر استان نسبت 
به سال گذشته رشد ۵9/2 درصدي داشته اس��ت.  بهروز آقايي افزود: با 
افزايش ظرفيت اسكله هاي تخليه فرآورده هاي نفتي در سال گذشته شاهد 
رشد ۸۴/۶ درصدي تخليه فرآورده هاي نفتي در بندر چابهار بوديم.  وي 
با اشاره به عملكرد بنادر استان در زمينه عمليات كانتينري نيز گفت: طي 
دوازده ماهه سال گذشته، ۵3 هزار و TEU ۸۴۷ كانتينر در بنادر استان 
سيستان و بلوچستان تخليه و بارگيري شدكه بندر چابهار براي اولين بار 
در بين بنادر كشور رتبه چهارم عمليات كانتينري را كسب نموده است.  
مديركل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان همچنين تعداد 
شناورهاي ورودي به بنادر اين استان در سال ۱39۷ را 3۸3 فروند اعالم 
كرد و افزود: از اين ميزان شناور، ۱۴۰ فروند كشتي باالي هزار تن و 2۴3 
فروند از شناورهاي پهلو گرفته در بنادر تجاري استان زير هزار تن بوده اند.  
آقايي تصريح كرد: سياست گذاري هاي درست سازمان بنادر و دريانوردي و 
پيگيري هاي مجدانه و عملكرد مثبت بندر چابهار در جذب تجار و صاحبان 
كاالي كشورهاي هند، افغانستان، آسياي ميانه و CIS، موجب راه اندازي 
خط الينر منظم بين بنادر كشور هندوستان و بندر چابهار شد كه تأثير 

بسزايي در كاهش زمان و هزينه نهايي كاال خواهد داشت.

 تكميل زيرساخت هاي انرژي خورشيدي 
در البرز     

به منظور تاسيس نيروگاه خورشيدي،     البرز
زميني با مساحت مناسب در شهرك 
صنعتي اش�تهارد در نظر گرفته ش�ده كه اميدواريم ب�ه زودي با 
هم�كاري س�رمايه گذاران تكمي�ل و ب�ه بهره ب�رداري برس�د. 
مديرعامل ش��ركت توزيع برق اس��تان البرز ب��ا بيان اين خب��ر و اينكه 
زيرساخت هاي مربوط به استفاده از انرژي خورشيدي در حال تكميل است، 
گفت: زميني در محدوده ماهدشت براي ايجاد فعاليت و سرمايه گذاري در 
بخش انرژي خورشيدي در نظر گرفته شده است كه اميدوارم سرمايه گذاران 
در اين راستا سرمايه گذاري هاي خوبي انجام  دهند.  بهنام بيات با اشاره به 
كمك هاي شركت توزيع برق البرز به خوزستان افزود: استان خوزستان 
براساس اعالم نيازي كه كرده بود با اعزام ۱2 نفر كارگر برق كار، يك دستگاه 
باالبر، سه دستگاه پيكاپ و تجهيزات شامل يك قرقره كابل سرويس، يك 
قرقره كابل روشنايي، سه دستگاه ديزل، صد دستگاه چراغ، 3۰ دستگاه 
پرژكتور، ۱۰۰۰ متر كابل افشان، ۵۰۰ دستگاه فيوز و قاب و ساير تجهيزات 
الزمه كه براي اصالح شبكه هاي معيوب نياز بود، توانستيم شبكه روشنايي 
معابر اين اس��تان را تقويت و كنترل كنيم.  اين مس��ئول تصريح كرد: در 
سال جاري هزينه بهاي انرژي مدارس، مساجد و تكايا رايگان گرديده، وليكن 
نبايد عدم پرداخت بهاي انرژي باعث عدم مديريت بهينه مصرف و افزايش 
آن در اين واحد ها گردد.  بيات در زمينه نيروگاه هاي خورشيدي نيز گفت: 
بي شك در آينده نه چندان دور به سمت و سويي خواهيم رفت كه هر فرد 

خود اقدام به تأمين انرژي در اين خصوص داشته باشد. 

آغاز تعريض باند فرودگاه بين المللي شاهرود 
براي هواپيماهاي پهن پيكر    

   سمنان عمليات تعريض و تطويل باند فرودگاه 
بين الملل�ي ش�اهرود ب�راي پ�رواز 

هواپيماهاي پهن پيكر انجام مي شود. 
نماينده ش��اهرود و ميامي در مجلس شوراي اس��المي با اعالم اين خبر 
گفت: كلنگ زني فرودگاه سبب شد تا مردم پاي كار بيايند و نمايندگاني را 
مشخص كنند تا كميته مردمي حمايت از فرودگاه تشكيل و تمام مردم و 
مسئوالن محلي وارد گود به سرانجام رساندن فرودگاه شوند.  سيد حسن 
حسيني شاهرودي با بيان اينكه اراده مردم، مسئوالن را موظف كرد تا وارد 
ميدان شوند كه در اين بين نقش نمايندگان اسبق و سابق شاهرود و ميامي 
در مجلس بسيار پررنگ بود، افزود: بين المللي شدن فرودگاه شاهرود يكي 
از مصوبات خوب هيئت دولت براي مردم شهرس��تان بود كه ابالغ آن در 
ديدار مردمي با مردم شاهرود صورت گرفت و موجي از شادي را براي مردم 
به همراه داشت.  عضو خانه ملت ضمن بيان اينكه شاهرود در زمره دهمين 
فرودگاه بين المللي و سي ودومين مرز هوايي كشور قرار گرفته است، تأكيد 
كرد: اين فرودگاه در سه جبهه همچنان مشغول توسعه است كه اين موارد 
سوخت گيري، طول باند و سالن ترانزيت هستند.  حسيني شاهرودي با 
بيان اينكه طول باند فرودگاه شاهرود در حال تعريض و تطويل است، ابراز 
كرد: قرار است طول باند فرودگاه از 2 هزار و ۷۰۰ متر به 3 هزار و 2۰۰ متر 
و در آينده با حمايت و كمك هاي مردم به 3 هزار و ۷۰۰ متر و عرض آن از 
۴۵ به ۶۰ متر افزوده شود كه براي اين منظور باند فرودگاه به مدت كوتاهي 
تعطيل مي شود اما خوش��بختانه پيش از اين امر، پروازهاي بين المللي 

خصوصاً به مقصد عتبات عاليات انجام مي شود. 

 افتتاح فاز چهارم بيمارستان
 شهيد فقيهي شيراز    

فاز چهارم بيمارستان شهيد فقيهي شيراز     فارس
شامل بخش اتفاقات و راديولوژي افتتاح شد. 
رئيس بيمارستان ش��هيد فقيهي شيراز در مراس��م افتتاح فاز چهارم 
اين بيمارس��تان، گفت: بخش اتفاقات و راديولوژي با اعتبار بالغ بر 3 
ميليارد و 3۸۰ ميليون تومان افتتاح شد.  علي اكبري افزود: اين بخش 
با مساحت بيش از ۸۰۰ متر مربع و با اعتبار بيش از 3 ميليارد و 3۸۰ 
ميليون تومان باز سازي شده اس��ت.  وي ادامه داد: بالغ بر 2 ميليارد و 
۱۰۰ ميليون تومان آن براي باز س��ازي فاز چهار هزينه ش��د و قريب 
به يك ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان هزينه تجهيزات پزش��كي شده 
است.  رئيس بيمارستان ش��هيد فقيهي در خصوص بخش راديولوژي 
بيان كرد: بخش راديولوژي به ارزش ۷۰۰ ميليون تومان توس��ط خير 
راه اندازي شد.  اكبري با اشاره به راه اندازي بخش َفست تَِرك و اتاق احيا 
اين بيمارستان بيان كرد: براي اولين بار در اين بيمارستان بخش َفست 
تَِرك براي بيماراني كه مداواي آنها بيش از شش ساعت نيست افتتاح 
شد و اتاق احيا براي بيماراني كه وضعيت حال آنها وخيم بوده راه اندازي 
شده است.  وي در خصوص به فعاليت اين بخش خاطر نشان كرد: بخش 

اتفاقات و راديولوژي از امروز آماده خدمت رساني به بيماران است. 

 اجراي طرح همگام با كشاورز  
در ۳00 روستاي گيالن  

در راستاي اجراي طرح همگام با كشاورز     گيالن
بسيج مهندسان، امسال طرح ترويج و 
آموزش كشاورزان نيز در سطح 800 روستاي گيالن انجام مي شود. 
مسئول سازمان بسيج مهندسان كش��اورزي و منابع طبيعي گيالن با 
اعالم اين خبر گفت: طرح همگام با كشاورز امسال باز هم در سطح 3۰۰ 
روستاي اين استان اجرايي مي شود عنوان كرد: اين طرح در سال زراعي 
پيش رو براي ۶ هزار كشاورز نمونه برنج كار و در ۶ هزار مزرعه شاليكاري 
مجدداً عملياتي مي ش��ود.  غالمرض��ا ملك عليپور از ايجاد يكس��ري 
تغييرات در روند اجراي طرح همگام با كشاورز خبر داد و تصريح كرد: 
امسال ۱۰2 استاد داوطلب شده اند كه در طول دوره كشت برنج در مزارع 
و شاليزارهاي استان گيالن حاضر شوند تا همراه با مربيان ترويج جهاد 
كشاورزي به كشاورزان آموزش دهند.  وي تهيه كودهاي مورد نياز براي 
شاليكاران گيالني براساس استانداردهاي الزم را مورد اشاره قرار داد و 
ابراز داشت: فرآيند آزمايش خاك با هماهنگي هاي شكل گرفته بين سپاه 
و جهاد كشاورزي استان گيالن امس��ال به موقع انجام شد و كشاورزان 
طبق نس��خه تدوين ش��ده كود مورد نياز خود را تهيه كردند.  مسئول 
سازمان بسيج مهندسان كش��اورزي و منابع طبيعي گيالن با اشاره به 
اينكه ۱۰۰ تن كود حامل مواد ريزمغزي در اختيار كشاورزان استان قرار 
گرفته است افزود: عالوه بر اين ها ۶ هزار و 3۰۰ ليتر كود مايع نيز براي 
رشد بهتر گياه برنج و كاهش ضايعات آن در بين كشاورزان توزيع شد. 

سجاد مرسلي
   گزارش يك

 خانه هاي بوم گردي
سلطان هتل هاي مازندران

بوم گردي يا گردشگري در اقامتگاه هاي س��نتي، شكلي جديد از صنعت 
گردشگري رواج يافته در كشورمان است كه در آن افراد به جاي حضور در 
هتل هاي گران قيمت و اماكن شلوغ راهي اماكن سنتي و كم هزينه تر و در 
عين  حال آرامش بخش مي شوند.  در همين راستا خانه هايي كه براي اين 
طرح انتخاب مي شوند به صورت عمده داراي بافت كاماًل سنتي بدون لوازم 
جديد هستند. بنابر اين برخوردار از بخاري هاي هيزمي، سماورهاي نفتي، 
كرسي، بشقاب هاي چوبي و همه ابزار قديمي از الزامات آن هاست تا همان 
فضا و شرايط سنتي زندگي سبك قديمي براي گردشگران بوم گرد تداعي 
شود.  با اين تفاسير در بومگردی بايد در برخورد ميان گردشگران و بوميان 
دقت شود تا سنت بومي دستخوش تغييرات نشود. به هر حال تب بوم گردي 
و ايجاد واحدهاي بوم گردي در مازندران روبه رش��د است و اعتقاد متوليان 
ميراث فرهنگي، آموزش دهياران و آگاه س��ازي آنها در خصوص ضرورت 
گرفتن پروانه يكي از داليل افزايش تعداد اقامتگاه ه��اي بوم گردي داراي 
پروانه است.  شايد تا به امروز حرف هاي زيادي در مورد بوم گردي و تأثير آن 
در جذب گردشگر و رونق صنعت توريسم گفته شده باشد. اما حاال اتفاقاتي 
در حال وقوع است كه مي تواند مهر تأييدي بر نقش اين فعاليت ها و ميزان 
استقبال گردشگران از آن باشد. مازندران با دارا بودن ظرفيت هاي بي شمار 
در امر بوم گردي توانسته در حوزه صنعت گردشگري چرخ هاي اقتصادي خود 
را خوب به حركت درآورد و حاال با فعاليت  ۱۰۰ واحد بوم گردي در گوشه و 
كنار اين استان، روستاييان رقابت سختي را با هتل هاي مدرن آغاز كرده اند 
و آمده اند و قرار است با نان محلي، پياله هاي عسل، ماست و سرشير و كره و 
مربا و اتاق هاي گلي و زيراندازهاي سنتي، در برابر اتاق ها و امكانات لوكس و 
غذاهاي فرنگي هتل ها قد علم كنند.  حاال مسافران و گردشگراني كه راهي 
مازندران مي شوند اول به دنبال روستاهايي هستند كه با خانه هاي سنتي و 
زيبايشان در انتظار آنها نشسته اند. كساني كه راهي شمال ايران مي شوند 
ترجيحشان زندگي چند روزه در خانه هاي بوگردي است. آنها قيد اقامت در 
هتل و مهمانسراها را مي زنند و روانه روستاها مي شوند و خانه هاي كاه گلي با 
سقف هاي چوبي، پنجره هايي رو به جنگل و كوهستان و كومه هاي چوبي و 
خشتي كه يادگاري از زندگي پيشينيان است را به همه چيز ترجيح مي دهند.  
هم اكنون ۱۰۰ واحد بوم گردي در روستاهاي مازندران فعال شده است و با 
توجه به ميزان استقبال مسافران و گردش��گران از آنها، چنان شانه به شانه 
هتل هاي مدرن پيش مي روند كه پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك جاي 
خوبي در صنعت گردشگري براي خود باز كنند.  نكته حائز اهميت اين است 
كه در بوم گردي نبايد در ساختار طبيعت تغييري ايجاد كرد و خدمات آن هم 
تعريف خاصي دارد. با اين حال بايد در نظر داشت عده ايي هم با فرصت طلبي، 
اماكن خود را اقامتگاه بوم گردي جا مي زنند، در حالي كه شرايط الزم را ندارند.  
سفره هاي رنگينشان را پهن كرده اند تا گردش��گران نگران طعم و مزه اي 
دوغ«،  نباشند و بي ترديد »بادمجان قليه«، »انار دون«، »آش ترش«، »آش 
»نازخاتون«، »هلي غورو« خوش��مزه اس��ت. آنها »چادرشب«، »چوخا«، 
»شوال«، »كوش��ير«، »جاجيم«، جوراب و كاله پشمي، شمد و سبدهاي 
چوبي، زنبيل هاي حصيري، نمد، كوزه و ظروف سفالي را آماده كرده اند تا 
انتخاب كنيد و به سوغات ببريد.  مازني ها معتقدند در سال هاي اخير ذائقه 
گردشگران ورودي به مازندران از دريا و جنگل به سمت گردشگري روستايي 
تغيير كرده است و مي گويد: »از طريق فعاليت هاي بوم گردي، غذاهاي محلي، 
نوشيدني ها، سفره آرايي بومي، صنايع دستي، آداب ورسوم و آيين ها، موسيقي 
و فرهنگ فولكلوريك مناطق به نمايش گذاشته مي شود.«  از حدود 3 هزار 
روستا در مازندران بيش از نيمي از آنها قابليت گردشگري و ايجاد اقامتگاه هاي 
بوم گردي را دارند و تفويض اختيار صدور مجوزهاي بوم گردي به دهياران و 

بخشداري ها به توسعه اين واحدها كمك زيادي خواهد كرد. 
 همچنين ايجاد واحدهاي بوم گردي در روس��تاها، عالوه بر حفظ بافت 
تاريخي و س��نتي روس��تاها، باعث اش��تغالزايي جوانان، افزايش حضور 

گردشگري و درآمد پايدار در روستاهاي استان خواهد شد.

محمدرضا هادیلو


