اخبار شهرستانها

 100ميليارد تومان هزينه براي دو نقطه ترافيكي در ورامين

ورامين – خبرنگار اطالعات :فرماندار شهرستان ورامین گفت  :اجرای
دو پروژه مهم پل روگذر امام رضا(ع) و زیرگذر  15خرداد ورامین که برای
اجرای آن بیش از  100میلیارد تومان از سوی دولت هزینه شد باعث شد تا
بسیاری از مشکالت ترافیکی ورامین برطرف و زمینه برای اجرای پروژه مهم
قطار شهری تهران – ورامین فراهم شود.
به گزارش شوراي اطالع رساني ورامين ،محمدرضا یوسفی در جلسه
مشترک با کارکنان فرمانداری اين شهرستان افزود  :سال  96با وجود تمامی
فراز و نشیب ها  ،برای مردم و مسئوالن شهرستان ورامین با توفیقات بسیاری
همراه بود و پروژه هایی که سال ها مردم برای اجرایی شدن آن انتظار کشیده
بودند به ثمر نشست.
وی گفت  :مردم و مس���ئوالن شهرس���تان ورامین سال گذشته را با
برگزاری انتخابات با ش���کوه ریاس���ت جمهوری و شورای اسالمی پشت
سرگذاش���تند  ،انتخاباتی که در آن بیش���ترین تعداد نامزدهای شورا در کل
استان تهران در شهرستان ورامین ثبت نام کردند و حضور با شکوه مردم در
این صحنه مهم سیاسی ثابت کرد که این ملت در دفاع از آرمان های انقالب
همواره در صحنه حضور دارند.
يوس���في افزود  :یکی دیگر از مهمترین اقدامات دولت و مسئوالن در
شهرس���تان ورامین  ،تعیین تکلیف منطقه صنعتی خیرآباد بود که این منطقه
پس از  25سال تعیین تکلیف شد و با موافقت هیأت دولت به شهرک صنعتی
غیر دولتی تبدیل شد  ،اقدامی که باعث می شود تولید کنندگان این منطقه از
خدمات شرکت شهرک های صنعتی برخوردار شوند.
فرماندار ورامین اضافه کرد :توجه ویژه دولت به بخش روس���تایی و
مناطق محروم باعث شده اس���ت تا روستاهای شهرستان  ،حتی روستاهای
فاقد دهیاری نیزاز اعتبارات بسیار مناسب برخوردار شوند تا دهیاران بتوانند
طرح های متعددی را برای رفاه و آسایش روستائیان اجرا کنند  ،طرح هایی
که عامل مهم جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.
وی با اش���اره به این که مهمترین مسئله کمبود آب و بويژه مهمترین
چالش بخش کشاورزی شهرستان است اظهار کرد :دولت براي رفع مشکل
کمبود آب کشاورزی  ،اجرای فاز دوم انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران
به دشت ورامین با ارائه  153میلیارد تومان تسهیالت در دستور کار قرار داده
که قسط اول این تسهیالت به مبلغ  60میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شده
و این طرح در حال اجرا است.
یوسفی گفت  :با وجود محدودیت هایی که در اعتبارات دولتی مواجه
بودیم  ،کارهای بزرگی در شهرستان ورامین انجام شده که از جمله می توان
به تکمیل پروژه راه سازی ورامین  -آبباریک اشاره کرد که سال ها معطل و
بدون نتیجه باقی مانده بود.
فرماندار ورامين همچنين در آيين ويژه پایگاه امدادرس���انی و اطالع
رسانی جمعیت هالل احمر شهرستان ورامین كه با حضور مسئوالن استاني و
محلي افتتاح شدگفت  :از اين پس هرسال هالل احمر ورامین در تعطيالت
نوروز در بوس���تان مسافر  ،محور قم گرمسار و ستاد مرکزی جمعیت هالل
احمر واقع در مجتمع ادارات به مسافران نوروزی خدمت رسانی می کند.

مدیران خراسان شمالي به دنبال جذب حداکثری
اعتبارات ملی باشند

بجنورد – خبرنگار اطالعات :اس���تاندار خراسان شمالی گفت :نگاه
مجموعه دولت و وزرا به استان مثبت است و باید مدیران بويژه فرمانداران
در پيگيري همین نگاه به دنبال جذب حداکثری اعتبارات ملی و توس���عه
استان باشند.
محمدرضا صالحی در دیدار نوروزی نماین���ده  ،فرماندار و اعضای
شوراهای اسالمی و مدیران شهری شهرستان شیروان افزود  :نگاه ما مدیران
باید در مسیر توسعه و پیش���رفت استان باشد و زمان و وقت خود را وقف
مردم کنیم.
او گفت  :وظیفه مدیران و فرمانداران باید همپوش���انی برای پیشرفت
استان باشد زیرا وقتی استان در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد که تمام نقاط
و شهرستان های آن پیشرفت کند و به توسعه همه جانبه دست یابد و در این
فرآیند هریک از ما وظیفه ای داریم لذا مدیران و فرمانداران هر شهرستان در
سطح ملی باید دفاع تمام قد از مجموعه استان داشته باشند .صالحی در ادامه
از پیگیری های الزم برای ایجاد باند پروازی امداد و نجات در استان ،پایلوت
شدن در بخش اقتصاد عشایر ،افتتاح خانه جوان و شهرک گلخانه ای در هر
شهرستان ،آسفالت راه های روستایی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف
خبر داد .وی در مورد راه های روستایی اظهار داشت :ضمن این که تا پایان
دولت دوازدهم تمام روستاهای استان آسفالت می شود ،در سال جاری نیز
آسفالت  200کیلومتر راه روستایی با اولویت بندی جزو برنامه های ما خواهد
بود .او در باب اهمیت س���رمایه گذاری اضافه کرد :سرمایه گذاری های
بخش خصوصی باید منتج به فایده و سرمایه گذاری های بخش عمومی نیز
باید منجر به حل مباحث اجتماعی از جمله اشتغال شود.

اقامت  4ميليون نفر تا  9فروردين
در هرمزگان

بندرعباس ـ خبرنگار اطالعات :معاون گردشگري اداره كل ميراث
ميليون و 946
دستي و گردش���گري هرمزگان گفت3 :
فرهنگي ،صنايع
هاي گردشگري اين استان از  27اسفند سال
هزار و  477بازديد از مكان
 96تا  9فروردين  97توسط مسافران نوروزي به ثبت رسيده است.
كرد :يك ميليون و  608هزار و  196مس���افر
فائقه اتاب���ك اضافه
اند.
نوروزي در مدت ياد شده وارد هرمزگان شده
هزار و 36
هاي موجود  4ميليون و 343
وي ادامه داد :بر اساس داده
نفر شب اقامت از  27اسفند  96تا  9فروردين سال جاري در اين استان
به ثبت رسيد.
 نفر
او بيان كرد :در مدت ياد ش���ده يك ميليون و  125هزار و 740
مسافر نوروزي وارد شهرستان بندرعباس شدند و  4ميليون و  102هزار
و  944نفر شب اقامت در اين شهرستان به ثبت رسيده است.
زني  155اكيپ گشت و مراقبت هرمزگان
* گشت
همچنين جانش���ين فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و
زني  155اكيپ گشت و مراقبت در سراسر
آبخيزداري هرمزگان از گشت
استان خبرداد.
باره گفت :همزمان با دوازدهم و سيزدهم فروردين
اين
نيا در
رحيمي
(روز طبيعت) و بعد از آن نيز  155اكيپ گشت در استان فعاليت دارند.
ها شامل  40اكيپ خودرويي 10 ،اكيپ موتوري
وي افزود :اين تيم
ديده در
و  105اكيپ از همي���اران طبيعت و محافظان افتخاري آموزش
هاي
نقاط مختلف جنگلي و مرتعي ،مناطق حساس و بحراني و خروجي
ها فعال هستند.
شهرستان
جانشين فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري
هرمزگان يادآوري كرد :نيروهاي يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري
هاي اس���تان با همكاري همياران طبيعت و محافظان
در همه شهرستان
هاي ترويجي و آموزشي به
رس���اني و ارائه برنامه
افتخاري براي اطالع
هاي
هاي ملي و عرصه
همشهريان و مهمانان نوروزي بر حفاظت از زمين
كنند.
منابع طبيعي فعاليت مي

 مراجعه بيش از  48هزار نفر به مراکز
درماني گيالن

رشت -خبرنگار اطالعات :درتعطيالت نوروزي 184داروخانه در
گيالن پاس���خگوي نيازهاي بيماران بودند و بر اثر اجراي طرح سالمت
نوروزي که از سوي دانشگاه علوم پزشکي انجام شد ،بيش از18تن مواد
غذايي غير بهداش���تي در گيالن معدوم و  52واحد غير بهداشتي نيز در
گيالن تعطيل شد.
هاي آغوش���ي مادر و
 همچنين در ايام نوروز اولين واحد مراقبت
نوزاد در گيالن با هدف ارتقاي سالمت و بهبود وضعيت نوزادان از طريق
کنترل مؤثر دماي بدن تغذيه با ش���ير مادر ،پيشگيري از عفونت و ايجاد
اندازي شد و مديران مراکز
ارتباط نزديکتر مادر و نوزاد در رش���ت راه
رساني به
درماني دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،اولويت خود را خدمت
مسافران قرار دادند.

مش���هد ـ خبرنگار اطالعات 9688 :پروژه
عمراني و اقتصادي از ابتداي دولت تدبير و اميد در
.
خراسان رضوي اجرايي شده است
معاون هماهنگي امور عمراني اس���تانداري
خراس���ان رضوي در جمع خبرن���گاران گفت:
تومان
ميليارد
ها با  16ه���زار و 626
اي���ن پروژه
.
سرمايه گذاري در استان اجرايي شده است
محمد مقدوري اف���زود :از اين تعداد فقط
 3600پروژه با اعتبار  77هزار ميليارد ريال امسال
برداري رسيد که از نظر اعتباري نسبت به
به بهره

سال  95رشد  130درصدي دارد.

وي در ادامه اعالم کرد 4000 :پروژه عمراني
کوچک و بزرگ با حجم اعتباري  30هزار ميليارد
ريال در خراس���ان رضوي در دست اجراست و
در اين ميان  35پروژه کالن و ملي را نيز در دست
هاي حمل و
اجرا دارد که امسال در زمينه پروژه
هاي بسيار
ها و موفقيت
نقل ريلي شاهد گشايش
.
ارزشمندي بوديم
هاي
 او ياد آورش���د :تمامي هدف گذاري

هاي کالن زيربنايي استان
سال  96در حوزه پروژه
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ربيعي :سياست وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعي توجه به کارگران است

کاکي ـ خبرنگار اطالعات :علي ربيعي وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي گفت :سياست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
در حوزه تامين اجتماعي گسترش و افزايش ميزان دسترسي
مردم و کارگران به درمان است.
علي ربيعي در آيين آغاز عمليات اجرايي درمانگاه تامين
اجتماعي خورموج و مجموعه فرهنگي ورزش���ي کارگري
شهرس���تان دشتي افزود :سياس���ت اين وزارتخانه توجه به
کارگران است در اين ارتباط  6مجموعه فرهنگي ورزشي در
شود.
استان بوشهر احداث مي
وي اضافه کرد:اين درحالي است که پيش از اين تنها يک
مجموعه ورزشي کارگري در اين استان وجود داشته است.
هاي
او اضافه کرد :همچنين در اين زمينه شمار درمانگاه
تامين اجتماعي در استان بوشهر از سه به  6درمانگاه افزايش
يافتهاست.
ش���ود درمانگاه
ربيع���ي بيان ک���رد :ت�ل�اش مي
تامين اجتماعي شهرس���تان دش���تي در م���دت  18ماه و
فاز نخس���ت مجموعه فرهنگي ورزش���ي چند منظوره
کارگران اين شهرستان نيز در س���ال جاري به بهره برداري
برسد.
وي تاکيد کرد :در سفريک روزه وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي به استان بوشهر عمليات اجرايي  2درمانگاه تامين
اجتماعي در دشتي و ديلم ،سه مجموعه فرهنگي ،ورزشي و
هاي جم ،دشتي و تنگستان و
تفريحي کارگران در شهرستان
مرکز تحقيقات حفاظت فني و بهداشت کار گناوه آغاز شد.
در هفتمين روز از آغاز سال نو در آييني با حضور وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي عمليات اجرايي درمانگاه تامين
اجتماعي خورموج آغاز شد.
در اين آيين مديرکل تامين اجتماعي استان بوشهر اظهار
داش���ت :اين پروژه در زميني به مساحت 2800متر مربع و با
شود.
اعتبار  72ميليارد ريال در مدت  18ماه ساخته مي
يونس خس���رواني افزود :با خريد کامل تجهيزات اين
درمانگاه اعتبارات آن به 100ميليارد ريال خواهد رسيد.
اصفه���ان ـ خبرنگار اطالع���ات :ميزان
هاي آسماني استان اصفهان از ابتداي مهر
بارش
تا  20اسفند فقط  31/6ميليمتر بوده که نسبت
به بلند مدت مشابه  68درصد کاهش و نسبت
به مدت مشابه پارسال  58درصد کاهش داشته
است.
مدير کل هواشناسي استان اصفهان با بيان
هاي اصفهان به خصوص
اينکه بيشتر شهرستان
هاي غربي درگير کم بارشي است
شهرس���تان
ها در شهر داران  81درصد و
افزود :ميزان بارش
در شهرستان خوانسار 70درصد نسبت به پارسال
کاهش داشته است.
 مجيد بيجندي با اشاره به اينکه کوهرنگ
يکي از منابع تامين کننده آب زاينده رود است
گفت :از ابتداي مهر تا  20اس���فند امسال407 ،
ميليمتر بارندگي در ايستگاه کوهرنگ به ثبت
رسيده که نس���بت به بلند مدت  59درصد و
نسبت به مدت مشابه پارسال  54درصد کاهش
داشته اس���ت. او ،پوشش برف را فاکتور بسيار
مهمي در حوضه آبريز زاينده رود اعالم کرد و
افزود :هيچ برفي در کوهرنگ نيست در حالي که
دهد در چنين روزهايي به طور
آمار بلند نشان مي
متوسط  76سانتيمتر برف در کوهرنگ وجود
داش���ت. مدير کل هواشناسي استان اصفهان با
اشاره به اينکه  97درصد استان اصفهان درگير
طبقات مختلف خشکسالي بوده و  95درصد
جمعيت اين استان درگير خشکسالي بلند مدت
هستند ،گفت :اس���تان اصفهان  21سال متوالي
ترسالينداشتهوبهنوعيدرگيرپديدهخشکسالي
بوده و ششمين استان کم بارش كشور است.

وي اضافه کرد :تا قبل از اين دولت ،فقط س���ه درمانگاه
تامين اجتماعي در سطح استان وجود داشت ،ولي با روي کار
آمدن دولت تدبير و اميد به  9مرکز افزايش يافت.
خسرواني با بيان اين که کلنگ زني اين پروژه از آرزوهاي
هاي استاندار بوشهر،
ديرينه مردم منطقه بوده است ،از تالش
نماينده مردم دشتي وتنگستان در مجلس و فرماندار شهرستان
زني اين پروژه تقدير کرد.
در کلنگ
نماينده مردم دش���تي و تنگستان در مجلس نيز در اين
شود
مراسم گفت :از وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي تقاضا مي
ساخت درمانگاه تامين اجتماعي دشتي تا  18ماه آينده تمام و
الدين شهرياري با قدرداني از وزير تعاون
تکميل شود .سيد کمال

کاهش  58درصدي بارندگيها در استان اصفهان

 بيجندي با بيان اينکه دماي هوا در بيشتر
هاي استان اصفهان نسبت به بلند مدت
شهرستان
افزايش يافته است افزود:دماي شهر داران بهمن
س���ال پيش نس���بت به بلند مدت  4/8درجه
سيلسيوس افزايش داشته و در شرق اصفهان نيز
دماي حدود  25درجه در ماکزيموم روز به ثبت
رسيده است .او افزود :افزايش دما نشان دهنده
تغيير واقعي اقليم است و با افزايش دما همين
هاي آس���ماني را به صورت
مقدار اندک بارش
دهيم.
تبخير از دست مي
ها در بهار 97
بارندگي
معاون توس���عه و پيش بين���ي اداره کل
هواشناسي اس���تان اصفهان نيز به وضع آب و
هواي اس���تان اصفهان در بهار  97پرداخت و
دهد
هاي هواشناسي نشان مي
گفت :آخرين مدل
هاي اس���تان اصفهان در بهار به ويژه در
بارش
نيمه غربي به صورت رگباري خواهد بود .نويد
هاي هواشناس���ي
حاج بابايي افزود :پيش بيني
هاي استان در بهار
دهد مجموع بارش
نشان مي
 97هم نس���بت به نرمال و هم در مقايس���ه با
پارس���ال به خصوص در سرچشمه زاينده رود
کمتر خواهد ب���ود. او در ادامه گفت :رطوبت
خاک در بيشتر مناطق استان بسيار پايين است و
ها به روان
به همين دليل نبايد انتظار داشت بارش
هاي
ها جزو بارش
آب تبديل شود و اين بارش
شود .معاون توسعه و پيش بيني
موثر لحاظ نمي
اداره کل هواشناس���ي استان اصفهان با تاکيد بر
ها
هاي بهاري جبران کمبود بارش
اينکه بارش
در س���ال آبي جاري را نخواهد کرد و تا پايان
ها را خواهيم
سال زراعي  97ـ  96کمبود بارش

ها با چنين شرايطي بايد
داشت افزود :برنامه ريزي
با رويکرد آب و خشکسالي باشد .حاج بابايي
اي
گفت :بر اساس گزارش شرکت آب منطقه
اصفهان فقط  13درصد مخازن س���دهاي مهم
استان همچون زاينده رود ،حنا ،خميران ،گلپايگان
و کوچري آب دارند.

هاي اصفهان
* سهم آب آشاميدني استان
يابد
و يزد از حوضه زاينده رود کاهش مي
هاي آس���ماني حوضه آبريز زاينده
بارش
رود در س���ال آبي ج���اري  65درصد کاهش
يافتهو صرف���ه جويي  20درصد آب در بخش
آشاميدني و 25درصد در بخش صنعت اين استان
ضروري است .استاندار اصفهان در سفر به شرق
شهرس���تان اصفهان و در جمع مردم شهرهاي

حمايت از سرمايهگذاري براي افزايش سرانه ورزشي
در استان يزد

 يزد- خبرن���گار اطالعات :مديرکل ورزش و جوانان
استان يزد اعالم کرد :از سرمايه گذاري براي توسعه فضاهاي
ورزشي و افزايش سرانه فضاي ورزشي حتي به ميزان يک
مترمربع،استقبالخواهيمکرد.
 مسعود شريعتي ،در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه
در برخي مناطق استان يزد با انجام کارهاي غيرکارشناسانه،
هاي ورزشي احداث شده است که در طول سال حتي
سالن
کند ،افزود :ما هر س���ال براي
يک نفر از آنها اس���تفاده نمي
هاي
ها هزينه
هاي آب و برق اين س���الن
نگهداري و هزينه
پردازيم .در عوض در بسياري از مناطق نياز به
بس���ياري مي
هاي سوارکاري وجود
توسعه فضاهاي ورزشي از جمله باشگاه
گذاري و افزايش سرانه
دارد که در اين راستا از هرگونه سرمايه
کنيم.
ورزشي حتي به ميزان يک مترمربع ،حمايت و استقبال مي
خواهند در اين زمينه ورود کنند ،مجوز
گذاراني که مي
سرمايه
کنند و با مراجعه
فاقد زمين را از ورزش و جوانان دريافت مي
به ادارات راه و شهرسازي و منابع طبيعي ،زمين مورد نياز خود
دارند.
را دريافت مي
زني اين
اندازي سالن ووشو گفت :کلنگ
او با اشاره به راه
سالن انجام و مقرر شده بود زمين از سوي اداره کل ورزش
و جوانان استان يزد تامين شود .يک خير نيکوکار نيز مراحل
ساخت و تجهيز اين سالن را بر عهده گرفته است که اميدواريم
اين س���الن با کمک يكي از نيكوكاران تکميل شود ،اما در
صورتي که با بودجه خير تکميل نشود ،از محل بودجه تکميل
ها ،تامين اعتبار خواهد شد.
پروژه
شريعتي با اشاره به برگزاري تورنمنت فوتبال ساحلي به
ميزباني يزد افزود :اين مسابقات قرار است در روزهاي پاياني
ماه برگزار شود و جلسات هماهنگي نيز با ميراث
فروردين
فرهنگي ،ش���وراي شهر و هيات فوتبال برگزار شده است و
شود.
ها مهيا مي
شرايط براي برگزاري اين رقابت
 در سال  96نيز اين تورنمنت در ايام نوروز برگزار شد
اي براي استان يزد به همراه
و ابعاد تبليغاتي مثبت و گسترده
داشت .او به ارائه گزارشي از وضعيت ورزش استان يزد در
سالي که گذشت ،پرداخت و افزود :در سال جاري 118ميزباني
هاي گوناگون ورزشي و 4
مسابقات ليگ ورزشي در رشته
المللي بر عهده استان يزد بوده است.
ميزباني مسابقات بين
وي از برگزاري  6اردوي تيم ملي در اس���تان يزد خبر داد و
هاي مختلف
گفت 155 :نفر از ورزشکاران استان يزد در رشته
اند .همچنين در  44نقطه از
به اردوهاي تيم ملي دعوت شده
هاي ورزشي روستايي ايجاد شده و تاکنون 20
استان يزد خانه
المللي و اختصاصي
ها تجهيز شده است .سالن بين
سالن آن
اسکواش نيز در يزد در حال احداث است و اميدواريم نيمه
هاي
برداري برسد و بتوانيم ميزبان بازي
اول سال  97به بهره

اظهار داشت :در سفر وزير تعاون به دشتي و تنگستان ،عمليات
اجرايي درمانگاه تامين اجتماعي خورموج ،مراکز ورزش���ي
فرهنگي کارگران در شهرستان تنگستان و دشتي آغاز شد.
شهرياري تاکيد کرد :در صورتي که پيمانکار در موعد
مقرر پروژه درمانگاه تامين اجتماعي را تکميل نکرد مشمول
جريمهشود.
مديرکل تامين اجتماعي استان بوشهر نيز گفت :دولت
با شعار تدبير و اميد بر سر کار آمد و دراين راستا تيم مديريتي
دولت نيز شکل گرفت.
خسرواني افزود :درمانگاه تامين اجتماعي خورموج در
هزار و 800
زميني به مساحت  2هزار و  800متر و زيربناي يک

الملليباشيم.
بين
ش���ريعتي با اشاره به اينکه در اس���تان يزد  240مکان
ورزشي و فقط  178نيرو و  90پست خالي وجود دارد ،افزود:
هاي استان
هاي انجام شده در ستاد مرکزي وشهرستان
تالش
يزد باکمترين امکانات و نيرو ،بسيار اثربخش بوده است.
احمد طالبي ،معاون امور جوان���ان اداره کل ورزش و
اندازي مجمع خيران ازدواج در
جوانان اس���تان يزد نيز از راه
هاي استان يزد خبر داد.
شهرستان
او با اشاره به راه اندازي مجمع خيران ازدواج در مرکز
هاي استان
استان يزد افزود :اين مجمع به زودي در شهرستان
شود.
يزد نيز راه اندازي مي
هاي پيش از ازدواج
هاي آموزش مهارت
همچنين کارگاه
در مناطقي از استان يزد که سن ازدواج در آنها پايين است ،با
شود.
کمک آموزش و پرورش برگزار مي
هاي مرتبط با امور جوانان نيز گفت:
طالبي در مورد سمن
اندازي شده است و
امسال  8س���من جديد در استان يزد راه
 4س���من ديگر نيز در نوبت دريافت مجوز قرار دارند .او از
هاي مردم نهاد
برگزاري  14دوره کارگاه آموزشي براي تشکل
در استان يزد خبر داد و افزود :در سال جاري مسائل مرتبط با
تري پيگيري شده است .طالبي با
ها به شکل جدي
حوزه سمن
هاي اين معاونت در سال 97گفت :در سال آينده
اشاره به برنامه
کتاب سيماي جوانان استان يزد شامل اطالعات جمعيتي و
شود.
ها منتشر مي
اجتماعي جوانان استان به تفکيک شهرستان
وي همچنين از رونمايي از کتاب ش���هداي ورزشکار
استان يزد خبر داد و گفت :همزمان با ايام هفته دفاع مقدس
که در س���ال  97با ايام محرم مقارن شده است ،از اين کتاب
رونمايي خواهد شد.
معاون توسعه منابع و پشتيباني اداره ورزش و جوانان
هاي ورزشي
استان يزد نيزاز افزايش  5برابري بودجه هيأت
استان يزد خبر داد.
محمد شيخي ،با اش���اره به افزايش  5تا  6برابري
علي
هاي ورزشي استان يزد افزود :اين اعتبار بر اساس
بودجه هيات
هاي ورزشي ،بين آنها توزيع خواهد شد.
هاي هيأت
فعاليت
وي با بيان اينک���ه اعتبارات عمراني اداره کل ورزش و
جوانان استان يزد در سال گذشته  16ميليارد تومان بوده است،
افزود :اين اعتبار در س���ال جاري به  43ميليارد تومان رسيده
هاي چمن روستايي نيز گفت:
است .شيخي در مورد زمين
سال گذشته ايجاد  3زمين چمن مصنوعي را در دستور کار
هاي انجام شده ،اين تعداد به  14مورد
داشتيم که با پيگيري
رسيد و در سال جاري نيز  17زمين راه اندازي شد .همچنين
سال آينده قرار است  18زمين چمن مصنوعي را از مسکن و
شهرسازي دريافت شود.

شود.
متر در مدت  18ماه ساخته مي
فرماندار شهرستان دشتي هم در اين مراسم گفت :اشتغال
هاي اصلي شهرستان در سال
گذار از برنامه
و جذب سرمايه
جاري است.
عبداهلل نادري اظهار داشت :دشتي با بيش از 5000كيلومتر
رود و
دومين شهرستان استان بوشهر ازنظر مساحت به شمار مي
از سه بخش و چهار شهر برخوردار است.
او ب���ا بيان اين که اين شهرس���تان از نيروهاي توانمند
هاي
زيادي برخوردار اس���ت ،افزود :طرح توس���عه ميدان
گازي پ���ارس ش���مالي در اي���ن شهرس���تان قرارگرفته
است.
او اضافه کرد :اين شهرستان دومين قطب کشاورزي استان
رود و رتبه اول در توليد کنار پيوندي را به خود
به ش���مار مي
اختصاص داده است.
وي گفت :دشتي در حوزه گردشگري با دارا بودن100
هاي بااليي
اثر ملي ،طبيعي و گردشگري از ظرفيت و پتانسيل
برخوردار است که تاکنون  13اثر به ثبت رسيده است.
گذار از
نادري با تأکيد بر اينکه اشتغال و جذب سرمايه
هاي اصلي شهرستان در سال جاري است ،گفت :در سال
برنامه
جاري باتدبير استاندار براي اولين بار کارگروه رفع موانع توليد
در  10شهرستان استان برگزار شد که نقش بسزايي در رونق
وکار واحدهاي توليد خواهد داشت.
فضاي کسب
وي افزود :درباره مجموعه فرهنگي ورزشي کارگران نيز
انتظار داريم با توجه به اينکه شهر خورموج داراي يک زمين
چمن بزرگ اس���ت هر چه زودتر زمين چمن دوم نيز که در
اولويت اصلي شهرستان قرار دارد آغاز شود.
نادري يادآور شد :شهر کاکي داراي يک شعبه اقماري
تأمين اجتماعي است که انتظار داريم در جهت ارائه خدمات
تر به شهروندان اين شعبه ارتقا يابد .وي ادامه داد :در
مطلوب
هاي خوبي
بحث نش���اط اجتماعي نيز تاکنون کارها و برنامه
شاءاهلل در سال جديد اين برنامه توسعه
اجراشده است که ان
خواهد يافت.

ورزنه ،اژيه و زيار با بيان اين مطلب افزود :تنها
 35درصد منابع آب حوضه آبريز زاينده رود فعال
است و با اين شرايط ،تخصيص آب براي کشت
بهاره کشاورزان شرق اصفهان ميسر نشد .دکتر
محسن مهرعليزاده گفت :به دليل کاهش شديد
ها در سال آبي جاري ،سهم آب آشاميدني
بارش

هاي اصفهان و يزد از حوضه آبريز زاينده
استان
رود در س���ال آبي ج���اري  10درصد کاهش
يابد.
مي
او ادام���ه داد :صنايع فوالد مبارکه و ذوب
آهن اصفهان به دليل استفاده از منابع آب مکلف
هاي فاضالب شهرهاي
اند تصفيه خانه
ش���ده
پيرامون اين صنايع را با هزينه خود بسازند تا آب
مورد نياز اين صنايع از طريق پساب فاضالب

اين شهرها تامين شود و همچنين امسال بايد 25
درصد در مصرف آب خود صرفه جويي داشته
باشند .اس���تاندار اصفهان با بيان اينکه بر اساس
آبي ،صنايع بزرگ
مصوبه کارگروه سازگاري با کم
هاي آبي
پُر آببر بايد مبالغي براي اجراي طرح
از جمله طرح سازگاري با کم آبي به حساب ويژه
پرداخت کنند ،گفت :تاکنون اعتبار خوب و فراتر
از آنچه قبال گفته شده بود ،براي اجراي ساخت
سد تونل سوم کوهرنگ جذب شده است که
بزودي ساخت آن آغاز خواهد شد.
مهرعليزاده در ادامه افزود :براي س���اخت
اي مجهز در ش���رق اصفهان برنامه
تصفيه خانه
ريزي شده است که با استفاده از پساب اين تصفيه
توان بخشي از آب مورد نياز کشاورزي
خانه مي
اين منطقه را تامين کرد .او با تاکيد بر اينکه بايد
هاي جديدي براي کشاورزي راه اندازي
روش
کنيم تا کشاورزان بتوانند با يک هفتم آبي که در
شود ،کشاورزي کنند،
روش غرقابي مصرف مي
گفت :جهاد کشاورزي استان اصفهان مکلف
شده اس���ت تا امکانات و تجهيزات مورد نياز
هاي نوين آبياري در شرق
براي استفاده از شيوه
اصفهان را تامين کند که با استفاده از اين امکانات
و تجهيزات ،بهره وري در کشاورزي اين منطقه
افزايش و مصرف آب نيز کاهش خواهد يافت.
استاندار اصفهان در ادامه با بيان اينکه در دو
هاي
دهه گذشته با وجود کاهش تدريجي بارش
هاي بلندمدت در حوزه آب انجام
آسماني طرح
نشده اس���ت افزود :آيندگان از ما انتظار دارند و
هاي
بايد از اکنون آينده نگري داشته باشيم و طرح
اساسي بلند مدت در حوزه آب اجرا کنيم.

ثبت بیش از  133هزار مورد اقامت
ل و بختیاری
در چهارمحا 

ث فرهنگی،
ش���هر كرد – خبرنگار اطالعات :مدیرکل میرا 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت :از ابتدای
صنایع
نوروز امسال تا آخر وقت  11فروردین  133 ،هزار و  671اقامت
های مختلف چهارمحالو بختیاری ثبت شده است.
در اقامتگاه
بهمن عسگری افزود  :از این میزان بیشترین تعداد با  38هزار
و  262اقامت مربوط به شهرستان شهرکرد بوده است.
های ثبت ش���ده در استان،
وی اضافه کرد :از مجموع اقامت
 25هزار  694اقامت مربوط به شهرس���تان بروجن18 ،هزارو 388
شهرس���تان سامان18 ،هزار و  78شهرستان لردگان10 ،هزار و 926
شهرستان کوهرنگ 7567 ،شهرستان فارسان 4881 ،شهرستان کیار،
 5374اردل و  4472مربوط به شهرستان بن است.
آزاد سازی حدود  15هکتار از تصرفات
ای چهارمحال و بختیاری
همچنين مدیرعامل شرکت آب منطقه
ها و آزاد سازی تصرفات
گفت :با اجرای طرح بازگشایی رودخانه
ها در استان ،تاکنون حدود 15
مزاحم واقع در بستر و حریم رودخانه
هکتار معادل  150هزار متر مربع ،آزاد سازی انجام شده است.
ها
کورش نادری با اش���اره به اجرای طرح بازگشایی رودخانه
ها از
و آزاد سازی تصرفات مزاحم واقع در بستر و حریم رودخانه
اول بهمن س���ال گذشته در استان ،اظهار کرد :با اجرای این طرح،
های خود گذشتند و حریم
بسیاری از مالکان داوطلبانه از س���ازه
ها را آزاد کردند ک���ه این مهم در زمينه حفاظت از منابع
رودخانه
آب صورت گرفت.
وی با بیان این که با اجرای این طرح در س���طح استان حدود
 15هکتار معادل  150هزار متر مربع ،آزاد سازی انجام شده است،
افزود :از این مقدار  11.1هکتار آزادس���ازی تصرفات در بستر و
حریم رودخانه زاینده رود صورت گرفته است.
نادری اضاف���ه کرد1/1 :هکتار از11/ 1هکتار آزاد س���ازی
های
تصرفات در بستر و حریم رودخانه زاینده رود مربوط به دستگاه
اجرایی دولتی است.
وی گفت  :آزادی تصرفات رودخانه زاینده رود در این طرح
به هشت بخش تقسیم شده اس���ت که از مسیرهای روستای چم
چن���گ تا پل ایل بیگی و از پل ایل بیگی تا پل زمانخان 154 ،مورد
ای استان ،آزاد سازی
تصرف با مدیریت وزارت نیرو و آب منطقه
شده است.
نادری تاکید کرد :این طرح بدون هیچ اس���تثناء در تصرفات
های اجرایی عملیاتی شده است.
بخش خصوصی و دستگاه
وی گف���ت :مطابق ماده دو قانون توزیع عادالنه آب ،بس���تر
مجاری آبی در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران با مدیریت
وزارت نیرو قرار دارد.
نادری خاطرنش���ان کرد :در صورت تامین سه میلیارد تومان
اعتبار تا پایان س���ال جاری 64 ،کیلومتر از حریم و بستر رودخانه
زاینده رود از تصرفات مزاحم آزاد خواهد شد.

اجراي  9688پروژه عمراني و اقتصادي در خراسانرضوي

به جز راه آهن مشهد ـ گرگان محقق شده است
طور کامل رفع شد
که مشکالت اين پروژه هم به
.
شود
و اواسط سال  97اجرايي مي
معاون هماهنگي امور عمراني اس���تانداري
خراسان رضوي گفت :راه آهن مشهد ـ زاهدان
پروژه کالن ديگري اس���ت که عمليات اجرايي
قطعه نخست آن از يونسي به گناباد به طول 50
.
کيلومتر ابتداي سال آغاز شد
کردن مسير ريلي
کرد :پروژه برقي
وي اعالم
مش���هد ـ تهران هم در سال جاري اجرايي شد و
مسير ريلي مشهد ـ گلبهار نيز وارد فاز جديدي
شد و اميد است روند کار درسال  97سرعت قابل
.
اي يافته و به انجام برسد
مالحظه
مقدوري درباره خط  2قطار شهري مشهد که
برداري پيش از موعد دچار اشکاالت
به دليل بهره
فني بود ،گفت :امروز اين مسائل رفع شده و ظرف
چند روز آينده ادامه اين خط از ميدان ش���هدا به
شود و در واقع اتصال
ميدان ش���ريعتي وصل مي
.
شود
خط  1و 2برقرار مي
وي سرعت اجراي پروژه خط  3قطار شهري

را قابل قبول دانس���ت و گفت :پروژه ملي کالن
ديگر ادامه راه آهن خواف هرات در داخل خاک
(ص)
االنبيا
افغانستان است که توسط قرارگاه خاتم
در دست اجراست و اميدواريم سال  97به نتيجه
 .او با اشاره به پيشرفت 70درصدي مطالعات
برسد
،
پروژه انتقال آب درياي عمان به سه استان شرقي
شدن رديف اعتباري اين
افزود :سال  97با مصوب
مطالعات در قانون بودجه ،کار با اطمينان بيشتري
.
شود
دنبال مي
معاون هماهنگي امور عمراني اس���تانداري
هاي مهم
خراس���ان رضوي با اش���اره به پروژه
بيمارستاني که امس���ال به انجام رسيد از جمله
(ع) و
رضا
بيمارس���تان  610تختخواب���ي امام
شدن  488تخت بيمارستاني ديگر در قالب
افزوده
برداري از بيمارس���تان  160تختخوابي اکبر
بهره
در مشهد 64 ،تختخوابي فريمان 20 ،تختخوابي
آباد و توس���عه 32
گناباد 32 ،تختخوابي خليل
کرد :امسال
تختخوابي بيمارس���تان درگز ،اعالم
هاشمي نژاد،
عمليات اجرايي بيمارس���تان شهيد
خرز
آباد و با
2بيمارستان  32تختخوابي در صالح

و بيمارستان  540تختخوابي حاشيه شهر مشهد
.
نيز آغاز شد
هاي
هاي تصفيه خانه
وي همچنين از پروژه
سپتاز و شهرک صنعتي چرم شهر ،ايجاد فضاهاي
اي و عمران روستايي
ورزشي ،آموزشي ،توسعه
کرد
هاي اجرايي اس���تان ياد
به عنوان ديگر پروژه
و گفت :امس���ال در حوزه فناوري اطالعات و
مخابرات شاهد رش���د  205درصدي اينترنت
پرس���رعت و افزايش  135درص���دي اجراي
 بوديم.
ي BTS
ها 
سايت
مقدوري در ادامه از امضاي قرارداد اجراي
بان���د دوم محور تربت حيدري���ه ـ خواف بين
شرکت ايميدرو و وزارت راه و شهرسازي خبر
داد و افزود :اميد است  19کيلومتر از اين مسير که
برداري
قبال اجرايي شده بود ،براي نوروزبه بهره
.
برسد
وي گفت :پروژه حرم تا حرم هم که در دو
قطعه سبزوار ـ نيشابور و مشهد ـ نيشابور کليد
خورده بود اما به دليل مسائل مالي متوقف شده
.
بود ،از يک ماه قبل دوباره فعال شده است

او همچنين ادامه مس���ير دوغايي  -درگز و
هاي
ترب���ت حيدري���ه ـ زاوه را از جمله پروژه
کرد و
در دس���ت اجراي حوزه راه استان اعالم
افزود:آزادراه مش���هد ـ قوچان با مشارکت 70
درصدي آس���تان قدس و  30درصدي دولت از
هاي کالني است که امسال کلنگ زني
ديگر طرح
مقدوري در باره باند سوم فرودگاه مشهد
ش���د .
نژاد به
هاشمي
جايي فرودگاه شهيد
هم گفت :جابه
العاده سنگين منتفي است
دليل حجم اعتباري فوق
و وزارت راه با آن موافقت نکرد اما مطالعات باند
اي براي شهر برخوردار
س���وم که از اهميت ويژه
است در دست انجام است و اميدواريم خيلي زود
.
شاهد اجراي اين پروژه باشيم
وي در پايان درباره ممنوعيت استقرار صنايع
جديد در محور غرب مش���هد گفت :ممنوعيت
استقرار صنايع جديد در غرب مشهد کماکان ادامه
گذاري انجام شده و
دارد اما به دليل حجم سرمايه
ضرورت حفظ اشتغال در موضوع انتقال و ادامه
هاي مربوطه
کار صنايع موجود با هماهنگي بخش
شود.

اقدام و موافقت مي

كنار تخته فارس ريشه تاريخي دارد
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شيرازـخبرنگار اطالعات :س���ابقه منطقه کنارتخته فارس ريشه
در گذش���ته تاريخي ايران دارد و آثاري از دوران صفويه نيز در آن يافت
شود.
مي
هايي
هاي اخير گام
شهردار کنارتخته با اشاره به اين مطلب که در سال
براي حل مش���کالت کنارتخته آغاز شد و از ميانه امسال سرعت گرفت،
کند غبار فراموشي را از سر خود بزدايد و با ارائه
گفت :اين شهر تالش مي
هاي موجود ،شهري را احيا کند که محل
اي از فرهنگ و ظرفيت
تاريخچه
رود.
شمار مي
رشد بسياري از مديران امروز فارس و ايران به
خشايار ش���يباني در ادامه با بيان اينکه کنارتخته در مسير راه ابريشم
دريايي قرار داشته است ،افزود :کنارتخته در واقع يک بارانداز حد فاصل
رفته که بنا به موقعيت
شمار مي
مناطق س���رد و گرمسيري جنوب ايران به
هاي خاص ،محلي براي اطراق تجار و بازرگانان بوده
جغرافيايي و ويژگي
هاي
است .شهردار کنارتخته پيشينه تش���کيل بخش کنارتخته را به سال
دهه 20دانست ،اظهارداشت :شهرداري کنارتخته سال  69تاسيس شده اما
هاي
هاي مهم و ممتاز گردشگري و جاذبه
ها کمتر روي شاخصه
در اين سال
گذاري اين شهر کار شده است.
سرمايه
شيباني با بيان اينکه ش���هرداري کنارتخته ،شهرداري درجه  4است،
گفت :بودجه اين مجموعه براي امسال13 ،ميلياردريال بوده اما براي سال
آينده و با همراهي شوراي اسالمي ،اين بودجه به  23ميليارد ريال افزايش
خواهد يافت و اميد است که با راهکارهاي انديشيده شده ،محقق شود.
هاي
وي که به رونق کنارتخته به واس���طه همراهي خوب و انديشه
نوآورانه و مبتکرانه اعضاي شورا و همکاري و حمايت مردم اعتقاد راسخ
هايي در مسير بهبود وضع نما
دارد ،گفت :از بدو فعاليت شوراي پنجم گام
ها و
و منظر شهري و ساماندهي معابر ،اصالح و بهسازي و نوسازي پارک
هاي معماري متناسب آغاز شده است.
اجراي طرح
هاي اجرايي شده در مدت  5ماه گذشته را  5پروژه
شيباني تعداد طرح
هاي خوبي براي شهروندان
ها ،جذابيت
بيان و اضافه کرد :با اجراي اين پروژه
گذاران
و مسافران و گردشگران فراهم شده است و اميد است بتوان سرمايه
گذاري در اين شهر راغب کرد.
را به حضور و فعاليت و سرمايه
هايي براي تامين منابع درآمدي
شهردار کنارتخته با اشاره به اينکه برنامه
پايدار مد نظر و در دستور کار قرار دارد ،گفت :يکي از راهکارها بهسازي
فضا و منظر ش���هري با هدف بازگرداندن رونق اقتصادي و ارتقايسطح
درآمد شهروندان و ايجاد رغبت براي پرداخت عوارض ساالنه است.
شيباني با يادآوري اينکه کنارتخته به دليل فاصله نزديک به خليج فارس
و شهرهاي بندري در بوشهر ،ظرفيت مناسبي براي تبديل به يک بارانداز
تجاري با استانداردهاي مشخص را دارد ،گفت :مسير کنارتخته به نوعي تنها
رود
شمار مي
مسير سبز اتصال به جنوب و سواحل زيباي خليج فارس به
شدن طرح
لذا استعداد خوبي براي توسعه دارد .شهردار کنار تخته به اجرايي
بهسازي ،زيباسازي و ساماندهي کاروانسراي مشير و محيط پيراموني آن
کرد :کاروانسراي مشير از آثار تاريخي ثبت شده در فهرست
اشاره و تاکيد
رود و شهرداري آن را يک ظرفيت خوب در مسير
شمار مي
آثار ملي ايران به
داند که با احياي آن ،زمينه براي رونق شهر هم فراهم
رونق بومگردي مي
ش���ود .شيباني با اعالم اينکه کنارتخته شهري امن در فارس محسوب
مي
گذاري است ،گفت :شهرداري
شود و اين مهمترين شاخصه براي سرمايه
مي
گذاران
و شوراي اسالمي شهر کنارتخته آماده استقبال و حمايت از سرمايه
هاي پاک ،به دنبال يک مقصد
گذاري
واقعي است که به قصد انجام سرمايه
بکرهستند.

احداث پارك در محل تخليه نخالههاي
ن
ساختمانيگرگا 

گرگان ـ خبرنگار اطالعات :سرپرست دفتر فني ،امور عمراني ،حمل
و نقل و ترافيک استانداري گلستان با اشاره به دستور استاندار گلستان مبني
هاي ساختماني
اي که پيشتر محل تخليه نخاله
بر ايجاد پارک در مکان تپه
آالت سنگين در محل پارک
بود ،افزود :در حال حاضر 15دستگاه ماشين
پسماند مشغول فعاليت هس���تند و طي 2ماه آينده عمليات خاکريزي و
رسد.
خاکبرداري به اتمام مي
اي با تش���ريح آخرين اقدامات صورت گرفته
صادقعلي در مصاحبه
کاري در اين پارک ظرف
در پارک پس���ماند اضافه کرد :عمليات نه���ال
کنيم کوچکترين آثاري از زباله و
20روز آينده انجام خواهد شد و تالش مي
هاي ساختماني در اين مکان ديده نشود.
نخاله
وي افزود :ادارات کل راهداري ،منابع طبيعي ،مديريت بحران ،جهاد
کشاورزي ،بنياد مسکن و شهرداري گرگان با نظارت دفتر فني و معاونت
عمراني استانداري گلستان در حال اجراي اين پروژه هستند تا فضايي زيبا
و پارکي در خور ش���أن را در اين نقطه از شهر گرگان در سطح 10هکتار
بندي ضلع شمالي و
احداث كنند .به گفته او در حال حاضر عمليات تراس
سازي
آالت در حال آماده
غربي تپه مورد نظر صورت گرفته است و ماشين
ضلع شرقي آن هستند.

سيماي سيستان و بلوچستان در نوروز امسال

زاهدان  -خبرنگار اطالعات  :س���يد دانيال محبي
اس���تاندار سيستان و بلوچس���تان در جمع شماري از
معتمدين و مردم شهرستان كنارك ،ضمن تبريك سال
جديد و  ١٢فروردين روز جمهوري اس�ل�امي ايران ،با
بيان اينكه مهرباني ،خونگرم���ي و مهمان نوازي مردم
اس���تان زبانزد مردم كشور اس���ت ،گفت :در طول
تعطيالت نوروز امسال كه از بيشتر ستادهاي خدمات
سفرهاي نوروزي در سطح استان بازديد كردم ،فرصتي
شد كه زمان بيشتري را بطور مستقيم با مردم در ارتباط
باش���م و از نزديك حرف هاي آنان را بشنوم كه از اين
بابت نوروز  ٩٧بهترين عيد براي من بود.
وي افزود :در اين بازديدها بس���ياري از مشكالت
و كمبودهاي شهرستان هاي استان بررسي و شناسايي
شد كه متناسب با هر مشكل ،راهكارهاي كارشناسي الزم
اتخاذ خواهد شد.
استاندار خدمت به مردم را بزرگترين توفيق الهي
برش���مرد و گفت :فرصت خد مت گزاري بسيار اندك
است و سيستان و بلوچس���تان نيز عقب ماندگي هاي
زيادي دارد كه همه مديران بايد با مشاركت مردم از اين
فرصت اندك براي توسعه استان تالش كنند.
محبي با بيان اينكه از ابتداي انتخاب وي به عنوان
استاندار با گروه ها و شخصيت هاي مختلف نشست

داشته است ،ادامه داد :برخي از افراد نظرات و پيشنهادات
خوبي براي اس���تان دارند كه در برنامه هاي استان بايد
از نظرات و تجربيات آنان و افراد صاحب نظر استفاده
شود.
وي اضافه كرد :براي توس���عه اس���تان و رفع
مشكالت آن از هيچ كوششي دريغ نخواهم كرد و خود
را متعهد به خدمتگزاري به مردم مي دانم.
*تذكر جدي به برخي فرمانداران
اس���تاندار سيستان و بلوچستان در بازديد سرزده
از وضع خدمات رساني و عملكرد ستادهاي خدمات
س���فرهاي نوروزي  ،خطاب به برخي از فرمانداران
گفت :براي تامين منافع مردم هيچ توجيه و خطايي را
نمي پذيرم.
وي عملكرد ستادهاي نوروزي در برخي مناطق را
ضعيف ارزيابي و اضافه كرد :بنده بايد جوابگوي مردم
باشم ،از اين رو اهل معامله با هيچ فرد يا جرياني نيستم و
كوتاهي و خطاهايي كه باعث تضييع حقوق مردم شود
را به هيچ وجه نخواهم پذيرفت.
استاندار خطاب به فرمانداران و مسئولين با بيان اين
كه هرگونه كم كاري ،خيانت به مردم و انقالب است،
گفت :قبول كردن مسئوليت براي خدمت به مردم است
و عرصه خدمتگزاري نبايد محدود به س���اعت و زمان
خاصي باشد و تعطيالت نمي شناسد.

گفتني اس���ت؛ در جريان بازديد سرزده استاندار
از س���تادهاي خدمات س���فرهاي نوروزي در يكي از
شهرس���تان هاي استان ،جانش���ين فرماندار و كشيك
نوروزي شهرستان حضور نداش���تند كه باعث تذكر
جدي وي به مسئو الن شد.
*بازدید از سیاه چادرها
استاندار سیستان و بلوچس���تان از سیاه چادرها
و ایس���تگاه های استقبال و اسكان مسافرین نوروزی از
نزدیک بازديد كرد و روند خدمت رسانی و استقبال از
مسافرین نوروزی را مورد ارزيابي قرار داد.
س���يد دانيال محبي در حاشيه اين بازديدها گفت:
اس���تان سیستان و بلوچس���تان با طیفی وسیع از تنوع
انسانی و طبیعی و جذابیت هایی منحصر بفرد و تکثر
قابلیت های توریستی می تواند به قطب گردشگری و
نقطه هدف ایرانگردی و جهانگردی تبدیل شود که در
این راستا با انس���جام عمل و برنامه ریزی بلند مدت و
دوراندیشانه می توان به اهداف ابعاد اجتماعی و اقتصادی
گردشگری رسيد و هم بسترساز تعمیق روابط فرهنگی و
تقویت خرده فرهنگ های بومی و محلی شد .
وي افزود :مردم سیستان و بلوچستان با شهرت و
باوری عمیق به میزبانی و مهمان نوازی مسیرهای تردد
مسافرین را مزین به س���یاه چادرها و استراحتگاه های

موقتی با فضاهایی سنتی و خالقانه و اجرای برنامه های
اند
بومی و محلی در کنار انواع پذیرایی های محلی كرده
که در این راستا تمامی دستگاه ها به خوبی توانسته اند
به وظایف خود عمل كنند که همی���ن عامل در کنار
مولفه های دیگر میزبانی و نظم در امور می تواند معمار
نگرش ها و خاطرات مثبت و زیبایی برای هموطنانمان در
ایام مسافرت های نوروزی باشد .
رئيس ستاد خدمات سفرهاي نوروزي استان اظهار
داشت :حضور داوطلبانه جوانان در همراهی با ستادهای
تس���هیالت نوروزی در سیاه چادرهای بین جاده ای به
عنوان راهنما و همیار ،یکس���رمایه اجتماعی است که
ریشه در فرهنگ غنی  ،نگرش هوشمندانه  ،غنای احساس
و عاطفه در میان جوانان و سایر اقشار و اقوام سیستان و
بلوچستان دارد که جا دارد از تک تک این عزیزان تقدیر
و به همتشان دستمریزاد و خدا قوت گفت .
محبي با اشاره به رشد حضور گردشگران و مسافرین
در استان سیستان و بلوچستان نسبت به گذشته گفت:
الحمداهلل مردم استان نشان داده اند در میزبانی و مهمان
نوازی بی نظیرند و در بعد اداری و سازمانی ضمن تقدیر
ها
از دس���تگاه های فعال در این زمینه  ،تمامی دستگاه
موظف به کیفی س���ازی ارایه خدمات و بهره مندی از
تمامی ظرفیتهای اس���تان در این ایام برای خدمت به
هموطنانمانهستند.

