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سومار مرز جديد رسمي ايران و عراق شد
با تأمين امنيت زائران و سرمايه گذاران و آغاز مبادالت تجاري

مدير جهادكشاورزي گچساران از اجراي طرح تسطيح اراضي دشت 
ليشتر با اعتبار 800 ميليون ريال توسط دستگاه ليزري خبر داد. 
عطاءاهلل مهدي پور گفت: پروژه اجراي طرح تسطيح اراضي دشت ليشتر 
به صورت مدرن آغاز به كار كرده اس��ت.  وي افزود: پروژه طرح تسطيح 
مدرن دشت ليشتر در سال 92 با اعتبار 800 ميليون ريال جهت هزينه 
نمودن در راستاي تسطيح اراضي در سطح تقريبي 30 هكتار از اراضي 
اين دشت بوده است. اين پروژه با دستگاه تسطيح ليزري و بولدوزر انجام 
مي گيرد.  مدير جهاد كشاورزي گچس��اران شروع اين پروژه را سال 73 
اعالم كرد و گفت: تاكنون قريب به 2 هزار و 300 هكتار اراضي را تسطيح 
كرده و از اعتبارات سال 92 كه در تيرماه س��ال جاري به اين اداره ابالغ 
شد اكنون تسطيح اراضي دشت ليش��تر در دست اجراست.  مهدي پور 
در بخشي از سخنان خود با اش��اره به پروژه هاي عمراني اين اداره، بيان 
كرد: احداث كانال آبياري گبرس��تان با اعتبار كل 300 ميليون ريال و 
اعتبار تخصيص داده ش��ده 85 ميليون ريال اكنون داراي 100 درصد 
پيشرفت فيزيكي است.  مدير جهاد كشاورزي گچساران ادامه داد: كانال 
كاله سرخو خيرآبادسفلي با ميزان اعتبار كل 650 ميليون ريال و اعتبار 
تخصيصي 408 ميليون ريال داراي 80 درصد پيشرفت فيزيكي و اكنون 
در حال احداث اس��ت.  وي اعتبار كل كانال آبياري روستاي آرو را 380 
ميليون ريال عنوان كرد و اذعان كرد: احداث كانال آبياري روستاي آرو 
داراي 456 ميليون ريال اعتبار تخصيصي و 100 درصد پيشرفت فيزيكي 
اس��ت.  مهدي پور خاطرنشان كرد: س��رآب بندي و بهسازي كانال هاي 
آبياري در س��طح گچس��اران 100 ميليون ريال اعتبار كل داش��ته كه 
33 ميليون ريال آن تخصيص داده شد و به علت همين فاقد تخصيص 
كافي بودن روند اجراي اين پروژه با تأخير مواجه شده است.  مدير جهاد 
كشاورزي گچساران تجهيز و نوسازي اراضي سنتي حومه گچساران را از 
ديگر پروژه هاي عمراني اين اداره بيان كرد و افزود: ميزان اعتبار تخصيص 
داده ش��ده به اين طرح 80 ميليون ريال بوده كه با تخصيص اين ميزان 

اعتبار اكنون پروژه داراي صددرصد پيشرفت فيزيكي است. 

همزمان با اجراي طرح تحول نظام س�امت در كش�ور، در استان 
مركزي افراد فاقد هرگونه پوشش بيمه اي كه عمدتًا ساكن حاشيه 
شهرها و از اقش�ار محروم و آس�يب پذير جامعه هستند به عاوه 
يك هزار و ش�ش نفر از بيماران خاص استان به صورت رايگان زير 

پوشش بيمه سامت قرار گرفته اند. 
جيريايي مدير كل بيمه سالمت اس��تان مركزي با بيان اين مطلب، بر 
لزوم اطالع رساني مناس��ب طرح تحول نظام سالمت به عنوان يكي از 
بزرگ ترين طرح هاي اين حوزه در تاريخ كش��ور تأكي��د كرد و گفت: 
ماهيانه 14هزار نفر در بيمارستان هاي استان مركزي بستري مي شوند 
كه در صورت اطالع رس��اني درس��ت در خصوص كاهش هزينه هاي 
درمان بستري، افراد بيشتري كه تاكنون به دليل عدم تمكن مالي الزم 
از برخي خدمات پزشكي بي بهره بوده اند به بيمارستان ها مراجعه كرده 
و خدمات درمان��ي دريافت خواهند كرد.  وي با اش��اره به هفت برنامه 
طرح نظام س��المت افزود: يك برنامه، كاهش پرداخت از جيب مردم 
و ديگري ماندگاري پزش��كان متخصص در مراكز درماني است كه هر 
دو نقش تأثيرگذاري در ارتقاي سطح سالمت و توسعه  خدمات رساني 
درماني در جامعه دارند.  جيريايي با بيان اينكه يك هزار و شش نفر از 
بيماران خاص استان مركزي زير پوشش بيمه سالمت قرار دارند، افزود: 
در صورتي كه فرد مبتال به بيماري خاص فاقد هرگونه پوشش بيمه اي 
باشد، توسط سازمان بيمه سالمت ايرانيان به طور رايگان زير پوشش 
قرار مي گيرد. وي با اعالم اينكه تا امروز بيش از 6 ميليون نفر در سامانه 
بيمه سالمت اس��تان ثبت نام كرده اند، گفت: براي بيش از چهار و نيم 
ميليون نفر در كشور دفترچه چاپ و تحويل شده و در استان مركزي 
براي بيش از 66 هزار نفر از 76 هزار نفر ثبت نام شده دفترچه چاپ شده 
است.  جيريايي ادامه داد: از اين طرح استقبال خوبي شده و محدوديت 
زماني خاصي براي ثبت نام وجود ندارد تنها شرط استفاده از اين بيمه 
عدم برخورداري متقاضي از هرگونه پوش��ش بيمه اي ديگري اس��ت.  
مدير كل بيمه سالمت اس��تان مركزي همچنين در خصوص ارتقاي 
بسته خدمتي روستاييان و عشاير زير 20 هزار نفر بيان كرد: اين طرح 
نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري داشته و منابعي كه براي آن در 
نظر گرفته شده حدود 400 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته 
است.  مديركل بيمه سالمت استان مركزي در خصوص خدمات دهي 
در بخش دندانپزشكي كه تا سال گذش��ته وجود نداشت، عنوان كرد: 
جمعيت هدف براي اين طرح افراد زير 14 سال و زنان باردار بوده و در 
حال حاضر خدمات ترميم دندان به اين افراد ارائه مي ش��ود. جيريايي 
تجهيز، تعمير و استانداردسازي مراكز مجري برنامه را از ديگر طرح هاي 
اين بسته عنوان كرد و افزود: اين طرح به منظور خدمات دهي بهتر به 
روستاييان ارائه شده و هزينه جدا براي پزشكان براي ماندگاري بيشتر 

در شب و حق بيتوته نيز در نظر گرفته شده است. 

تسطيح اراضي ليشتر با دستگاه ليزري

اجراي انتقال آب به وسيله لوله در منطقه سيستان   
طرح 46 هزار هكتاري انتقال آب به وسيله لوله از هفته گذشته 

خبرنگارجوان
  سيستان و بلوچستان

در منطقه سيستان آغاز شده است. 
رضا نجفي رئيس سازمان جهادكشاورزي سيستان و بلوچستان با 
عنوان كردن خبر فوق گفت: در هفته گذشته با حضور مسئوالن وزارت نيرو و جهاد كشاورزي و بازديد آنها 

از منطقه، عمليات اجرايي طرح 46 هزار هكتاري 
انتقال آب به وسيله لوله در منطقه سيستان آغاز 
شده است.  رئيس سازمان جهادكشاورزي سيستان 
و بلوچستان افزود: مشاورين طرح انتخاب شده و 
برنامه هاي مطالعاتي در حال انجام است و اميدواريم 
اين طرح ظرف مدت سه س��ال در منطقه اجرايي 
شود.  اين مس��ئول اعتبار مورد نياز اجراي طرح را 
يك هزار و 500 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 
از محل صندوق توسعه ملي، 500 ميليارد تومان 
اعتبار براي اجراي اين طرح در فاز نخست تخصيص 
يافته اس��ت كه به زودي در اختيار مجريان طرح 
قرار مي گيرد.  وي ادامه داد: با توجه به حساسيت 

و اهميت اين طرح، مجري ملي براي آن مشخص شده است.  نجفي انتقال آب را يكي از خواسته هاي 
مردم منطقه سيستان عنوان كرد و گفت: اجراي طرح انتقال آب به وسيله لوله به مزارع كشاورزي سبب 
بهره وري از آن شده و از هدررفت آن جلوگيري مي كند.  رئيس س��ازمان جهادكشاورزي سيستان و 

بلوچستان اجراي اين طرح را سبب ارتقاي بخش كشاورزي و رضايت كشاورزان منطقه عنوان كرد. 

تمام روستاهاي آبيك صاحب خانه قرآني مي شوند   
رئيس اداره تبليغات اسامي شهرستان آبيك از تأسيس خانه هاي قرآني 

خبرنگار جوان
    قزوين

در تمام روستاهاي بخش بشاريات و مركزي اين شهرستان خبر داد. 
حجت االسالم سيدجالل حس��يني گفت: طبق توافقنامه نوشته شده با 
فرماندار شهرستان آبيك، بخشداران بخش هاي مركزي و بشاريات و دهياران بخش هاي مذكور، در 
نظر داريم در همه روس��تاهاي شهرستان آبيك 
خانه هاي قرآني را تأسيس و راه اندازي كنيم.  وي 
افزود: در حال حاضر 10 خانه قرآني در شهرستان 
آبيك وجود دارد كه از اين تعداد، هشت خانه قرآني 
در روستاها و دو خانه قرآني در شهرها مستقر است.  
اين مسئول ادامه داد: در سطح شهرستان آبيك 
پنج مؤسسه قرآني نيز مش��غول به فعاليت است 
كه از اين تعداد سه مؤسس��ه در شهر آبيك و يك 
مؤسسه در شهر خاكعلي و يك مؤسسه در روستاي 
زياران از بخش مركزي شهرستان آبيك با بيش از 
3 هزار نفر عضو ب��ه اج��راي فعاليت هاي متعدد 
قرآني مي پردازند.  رئيس اداره تبليغات اس��المي 
شهرستان آبيك تصريح كرد: از صفر تا صد تمام برنامه ها و فعاليت هاي قرآني در مؤسسات و خانه هاي 
قرآني با نظارت اداره تبليغات اسالمي شهرستان آبيك اجرايي مي شود.   حسيني به غني سازي اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان اش��اره و اضافه كرد: براي 15 هسته فرهنگي جوان و 15 

بوستان معرفت برنامه هاي مختلف ديني، قرآني و فرهنگي برگزار شده است.

با سفر»عامر سلمان يعقوب المجمعي« استاندار 
اس�تان ديالي عراق و هيئت هم�راه و ديدار با 
مسئوالن ارشد استان كرمانش�اه، تفاهمنامه 
آغاز مبادالت تج�اري از مرز س�ومار منعقد و 
فصل تازه اي از مبادالت مرزي بين دو كشور و 

استان هاي ديالي و كرمانشاه رقم خورد. 
    

به گزارش خبرنگار »جوان« از كرمانشاه، استاندار 
كرمانش��اه در اين دي��دار ضمن ابراز خرس��ندي 
از حضور هيئت عراق��ي در كرمانش��اه بر اهميت 
مبادالت مرزي بين دو كش��ور تأكيد كرد و گفت: 
ايران و عراق دو كشور مسلمان و برادر هستند كه 
عالئق و مشتركات زيادي دارند و هرچه ما بتوانيم 
ارتباطمان را گس��ترده تر كنيم مطمئناً به نفع دو 
كشور و اين دو اس��تان همجوار است و بازگشايي 
مرز س��ومار به روي تجار دو استان مي تواند به اين 
ارتباط جهت و س��رعت ببخش��د.  ابراهيم رضايي 
بابادي با اش��اره به جايگاه خاص كرمانشاه از نگاه 
مسئوالن كشوري، گفت: كرمانشاه با جمعيتي بالغ 
بر 2 ميليون نفر، امكانات و ظرفيت هاي زيادي در 
حوزه هاي صنعت، كشاورزي، پزشكي، گردشگري، 
فني مهندسي و علمي و آموزشي دارد كه مي تواند 
در اين زمينه ها با طرف عراقي همكاري نمايد.  وي 
ضمن همدردي با مردم ع��راق در پي بحران هاي 
به وجود آمده در اين كش��ور و ب��ا تأكيد بر احداث 
زيرساخت هاي الزم در مرز سومار اظهار داشت: به 
مسئوالن مربوطه تأكيد داشته ام كه هرچه سريع تر 
نسبت به تكميل زيرساخت هاي اين مرز اقدام كنند 
تا مردم دو استان از مزاياي اين مرز منتفع شوند و 
اميدوارم ارتباط بين دو استان به گونه اي باشد كه 
الگويي براي ساير استان هاي همجوار دو كشور شود 
و كرمانش��اه آمادگي آن را دارد كه تمام تجربيات 

خود را در اختيار مسئوالن استان ديالي بگذارد. 
  سومار نزديك ترين نقطه به بغداد و كربا 
»مجمعي« اس��تاندار ديال��ي عراق نيز ب��ا ابراز 
خرسندي از س��فر مجددش به استان كرمانشاه 
گفت: در سال 2009 كه به كرمانشاه سفر كردم 

از تع��دادي از كارخانه ه��اي اين اس��تان بازديد 
كردم و شاهد توليدات بسيار عالي در آنها بودم و 

تجربه هاي خوبي در آن سفر كسب كرديم. 
وي با اشاره به اهميت بازگشايي مرز سومار افزود: 
در مورد آغاز مبادالت تجاري بين دو اس��تان در 
مرز سومار اميدوارم هرچه زودتر بحث جانمايي 
ميله هاي مرزي و تعيين نقاط صفر مرزي توسط 
مرزبانان دو كشور انجام شود تا اين مسئله براي 
هميشه حل گردد.  استاندار ديالي اظهار داشت: 
پيشنهاد مي كنم كارگران دو كش��ور به ميزاني 
مساوي در بازار مرزي حضور يابند و دروازه مرزي 
دو كش��ور نيز ايجاد گردد و در محدوده معيني 
مبادالت م��رزي انجام گردد و در اي��ن زمينه به 
فرماندار ش��هر بلدروز اختيار تام مي دهم كه اين 
كارها را با طرف ايراني به س��رانجام برساند.  وي 
در ادامه به اهميت مسير مرزي ديالي اشاره كرد 
و گفت: نقطه مرزي سومار نزديك ترين نقطه به 
بغداد است و از پنج مسير، ايران را به بغداد، كربال و 
نجف وصل مي كند و ما آمادگي خود را براي اعزام 
زائران ايراني و تأمين امنيت آنها اعالم مي داريم. 

  امنيت زائران را تأمين مي كنيم
همچنين »محمد معروف حسين« فرماندار شهر 
بلدروز عراق نيز در سخناني به اهميت ظرفيت هاي 
استان كرمانشاه براي توسعه استان ديالي اشاره 
كرد و گف��ت: اس��تان هاي ديالي و كرمانش��اه از 
جمعيتي برابر برخوردار هستند و اگر بحران هاي 
به وجود آمده در عراق نبود بايد زودتر از اين، وارد 
مبادالت تجاري با همديگر مي شديم.  وي گفت: 
من تمام تالشم را خواهم كرد كه مشكالت موجود 
براي ش��روع به كار اي��ن بازار مرزي حل ش��ود و 
همچنين به طرف ايران��ي اطمينان مي دهيم كه 
در صورت اعزام زائران عتبات عاليات از اين مسير، 

امنيت آنها را به صورت كامل تأمين نماييم. 
  بازگشايي مرز در دستور كار بود

مهندس ميرزايي معاون برنامه ريزي استانداري 
نيز در اين ديدار گفت: با توجه به تمايل دو كشور 
و دو اس��تان و اهميت مبادالت تج��اري در اين 
مرز، براي مردم دو اس��تان ديالي و كرمانش��اه، 
بازگشايي اين مرز از سال ها پيش اهميت داشته 
و در دستور كار ما بوده است اما از چند ماه پيش 

تاكنون اقدامات جدي تري را در خصوص ايجاد 
زيرساخت هاي مخابراتي، راه و. . . انجام داده ايم 
و از تالش هاي ط��رف عراقي نيز در اين خصوص 
تشكر مي كنيم.  ميرزايي افزود: در خصوص تعيين 
نقطه صفر مرزي بين دو كشور، اميدوارم طي هفته 
آينده با اقدامات كارشناسان مرزباني دو كشور اين 

مسئله مشخص شود و كارها نيز آغاز گردد. 
  سومار مرز رسمي اعام شده

مديركل امنيتي استانداري نيز در سخناني گفت: 
با توجه به نگاه ويژه اي كه اس��تاندار كرمانش��اه به 
توسعه تجارت بين دو كشور دارد تالش هاي جدي 
و اساسي در شش ماه گذش��ته تاكنون از طرف دو 
كش��ور صورت گرفته و اخيراً ني��ز از طرف دولت 
عراق، اين مرز به عنوان مرز رس��مي اعالم گرديد 
اما از طرف ايران به عنوان بازارچه مرزي به آن نگاه 
مي شد تا اينكه در هفته جاري و با سفر معاون اول 
رئيس جمهور به كرمانشاه توافق رسمي شدن مرز 
سومار حاصل ش��د و اين مرز نيز از طرف ايران به 
عنوان مرز رسمي اعالم گرديد.  وي افزود: سومار 
نزديك ترين مسير را به تهران و بغداد دارد و از اين 
لحاظ بسيار حائز اهميت اس��ت و تجار ايراني نيز 
عالقه مندند كه از اين مسير به امر تجارت بپردازند و 
زيرساخت هاي آن نيز در حال تكميل مي باشد كه از 
اين لحاظ قابل مقايسه با وضعيت اوليه بازارچه هاي 
پرويزخان، شوشمي و شيخ صله نيست، بنابراين از 
امروز حاضريم كه استارت مبادالت مرزي در اين 
منطقه را بزنيم.  حيدري مش��كالت مرزي را قابل 
حل دانست و اظهار داشت: رودخانه بزرگي در مرز 
سومار است كه عراق بر روي آن سد احداث كرده 
و همين ايجاب مي كند كه بازارچه هاي دو كشور با 
فاصله احداث شوند و يك محوطه بزرگ براي اين 

كار تعيين شود كه بعدها هم قابل توسعه باشد. 
  امنيت در آن سوي مرزها تأمين شود

فتح اله حسيني نماينده سرپل ذهاب، قصرشيرين 
و گيالنغرب ني��ز در س��خناني از اين اتف��اق ابراز 
خرس��ندي كرد و گفت: ملت ايران در بحران هاي 
مختلف هميشه در كنار برادران عراقي خود بوده 
اس��ت و انتظار ما از اس��تاندار ديالي اين است كه 
امنيت سرمايه گذار ايراني و زائر ايراني در آن سوي 
مرزها تأمين ش��ود و اين براي ما بس��يار بااهميت 
اس��ت.  وي گفت: در حاليكه ظرفيت اعزام روزانه 
10هزار نفر زائر را از مرز خسروي داريم اما متأسفانه 
اين تعداد به روزانه كمتر از 50 نفر رسيده است.  در 
پايان اين نشست تفاهمنامه اي در 13بند به توافق و 

امضاي استانداران كرمانشاه و ديالي رسيد. 
   افتتاح مرز رسمي

بر اساس اين گزارش، طي مراسمي در نقطه صفر 
مرزي سومار � مندلي با حضور مقامات ارشد دو 
استان ديالي و كرمانش��اه، مرز رسمي دو كشور 
رس��ماً افتتاح و مب��ادالت تجاري بي��ن تجار دو 
كشور از طريق اين مرز امكان پذير شد. استاندار 
كرمانش��اه، افتتاح اين طرح را بااهميت ذكر كرد 
و اظهار امي��دواري كرد كه اين م��رز براي مردم 
دو استان منش��أ خير و بركت باشد و باعث رونق 
تجارت و افزايش درآمد مردم استان كرمانشاه به 

خصوص مناطق گيالنغرب و سومار باشد. 
استاندار ديالي نيز گفت: مردم شهرهاي همجوار 
مرز با ايران از اينكه آرزوي چندين ساله ش��ان با 
بازگشايي امكان مبادالت تجاري از اين مرز تحقق 
يافته ابراز ش��ادماني مي كنند و اميد كه در كنار 
برادران ايراني، مردم دو استان همسايه از ارتباط 

با هم منتفع شوند. 

 گلستان، پيشتاز در استفاده از 
انرژي هاي تجديدپذير  

رئيس امور پژوهش گاز اس�تان گلستان از 

خبرنگارجوان
   گلستان 

پيشتازي ش�ركت گاز اس�تان در استفاده 
بهينه از انرژي هاي تجديدپذير به ويژه در 

پروژه هاي ساختماني خبر داد. 
احسان فرحناكي با اشاره به اينكه عامل اتالف انرژي بسيار باال در استان 
گلستان ضعف پوسته خارجي ساختمان و بازشوهاي غيراستاندارد است 
تا آنجا كه در بهمن ماه سال گذش��ته كه دماي هوا به چهار درجه زير 
صفر رسيد مصرف گاز درهر خانوار گلستاني به بيش از 32 مترمكعب 
رس��يد، گفت: معماري 300 هزار واحد مسكوني و 900 هزار مترمربع 
ساختمان هاي اداري گلستان امسال بايد اصالح شود.  فرحناكي با اشاره 
به اينكه براس��اس اطالعات گردآوري ش��ده ميزان مصرف مشتركان 
خانگي گاز طبيعي در ماه هاي آبان تا اس��فند حدود 95 درصد برآورد 
شده افزود: مش��تركان گلس��تاني در آذرماه سال گذش��ته روزانه 14 
مترمكعب گاز طبيعي مصرف نمودند كه اين نشان دهنده مصرف بيشتر 
نسبت به شهرهاي ديگر است.  وي گفت: در سطح دنيا استفاده بهينه از 
انرژي هاي تجديدپذير به ويژه در پروژه هاي ساختماني بسيار مورد توجه 
قرار گرفته تا بتوانند بخشي از انرژي مورد نياز ساختمان ها را تأمين كنند 

كه خوشبختانه شركت گاز استان گلستان در اين امر پيشتاز است. 

برق رساني به شهرك صنعتي شرق سمنان     
پروژه احداث خط 63 كيلوولت ش�هرك 

خبرنگارجوان
    سمنان

صنعتي ش�رق س�منان همزمان با هفته 
دولت افتتاح خواهد شد. 

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان با اعالم 
اين خبرگفت: خط 63 كيلوولت شهرك صنعتي سمنان به منظور افزايش 
قابليت اطمينان شبكه و برق رساني مطمئن به مشتركين و متقاضيان 
صنعتي، بهبود ضريب اطمينان برق رساني شبكه محلي و كاهش تلفات 
احداث خواهد شد.  سيدعلي اكبر صباغ همچنين افزايش قابليت مانور 
شبكه را از ديگر اهداف اجراي اين پروژه دانست و افزود: هزينه احداث اين 
پروژه 26 ميليارد ريال برآورد شده است.  گفتني است عمليات اجرايي اين 
پروژه در هفته دولت سال گذشته آغاز شد و در هفته دولت سال جاري با 

حضور مسئوالن عالي رتبه استان سمنان رسماً افتتاح خواهد شد. 

بهره برداري از محورهاي مواصالتي سيرجان       
بخ�ش عظيم�ي از محوره�اي مواصاتي 

خبرنگارجوان
        كرمان

سيرجان امسال به بهره برداري مي رسد. 
مهدي نظريان مدير كل راهسازي وزارت راه 
و شهرس��ازي كرمان با اعالم خبر فوق گفت: هشت كيلومتر باقيمانده 
محور سيرجان به مركز استان كرمان با پيمانكار قبلي فسخ قرارداد شد 
و با پيمانكار جديد تا دو ماه آينده تكميل و تحويل مي شود.  وي افزود: 
طي دو ماه آينده 10 كيلومتر از باند دوم بزرگراه سيرجان به شيراز نيز 
كه اخيراً به شركت ساخت و توس��عه زير بناي حمل و نقل كشور واگذار 
شده، آماده بهره برداري خواهد شد.  نظريان تصريح كرد: پنج كيلومتر از 
محور سليمانيه به سيرجان در محور بندر عباس نيز براي جلوگيري از بار 
ترافيكي محور به صورت كنار گذر احداث مي شود.  مدير كل راهسازي 
وزارت راه و شهرسازي  از خروج ترافيك سنگين محور گل گهر به سيرجان 
خبر داد و گفت : در اي��ن طرح با اجراي 40 كيلومت��ر محور كنار گذر از 
گل گهر به بزرگراه بندرعباس � سيرجان با كوتاه شدن 60 كيلومتر طول 
مسير، از ورود اين كاميون ها به داخل شهر هم جلوگيري و مشكل ترافيك 
مجتمع معدني و صنعتي گل گهر حل مي شود.  نماينده مردم سيرجان در 
مجلس شوراي اسالمي نيز اظهار داشت: با توجه به اهميت دوبانده شدن 
محور سيرجان به گل گهر كارخانه آسفالت اين محور فعاليت خود را آغاز 
كرد كه تا پايان بهره برداري از اين محور فعاليت دارد.  شهباز حسن پور 
افزود: در اين محور تاكنون  200 ميليارد ريال هزينه شده و 300 ميليارد 
ريال باقيمانده نيز به صورت اوراق مشاركت تأمين مي شود.  حسن پور 
گفت: محور روستايي سيرجان به سليمانيه به صورت مشاركتي توسط 

وزارت راه، شهرداري و فرمانداري احداث مي شود. 

تاالب شادگان در انتظار سرمايه گذاران      
فرمان�دار ش�ادگان از امض�اي تفاهمنامه 

خبرنگارجوان
        خوزستان 

تضمين سرمايه گذاري در تاالب شادگان به 
مبلغ يك هزار و 300 ميليون ريال خبر داد. 
عبدالزهرا س��نواتي با بيان اينكه اين تفاهمنام��ه در چارچوب تضمين 
س��رمايه گذاري در بخش گردش��گري ت��االب بين المللي ش��ادگان در 
استانداري خوزستان به امضا رسيد، گفت: تاالب شادگان ظرفيت مناسبي 
براي جذب گردشگري داخلي و خارجي دارد و با امضاي اين تفاهمنامه 
سرمايه گذاران مي توانند به راحتي در تاالب شادگان سرمايه گذاري كنند.  
وي س��اخت هتل، تفريحگاه و زيرساخت هاي گردش��گري را از اولويت 
مورد نياز س��رمايه گذاري در تاالب ش��ادگان عنوان كرد و گفت: تاالب 
بين المللي و پناهگاه حيات وحش ش��ادگان با وسعت 328 هزار و 926 
هكتار با جاذبه هاي ديدني و بكر قابليت زيادي در جذب سرمايه گذاري و 
گردشگري دارد.  سنواتي از پيگيري و عزم جدي استانداري خوزستان 
در احياي تاالب هاي خوزس��تان خبر داد و افزود: با پيگيري اس��تاندار 
خوزستان، 2 هزار ميليارد ريال به همين منظور اختصاص يافته كه بخش 
بيشتر آن به تاالب شادگان اختصاص مي يابد.  تاالب بين المللي شادگان 
از تاالب هاي بزرگ ايران در جنوب غربي ايران در جنوب ش��هر شادگان 
در خوزستان واقع است.  آب اين تاالب بين المللي كه از لحاظ رتبه هاي 
ثبت شده در يونس��كو در گذش��ته در رتبه پنجم جهاني قرار داشت، از 
رودخانه هاي جراحي و كارون همچنين ج��زر و مد خليج فارس تأمين 
مي شود كه با وجود فصلي بودن بخش آب شيرين آن، آب شور تاالب به 

دليل متصل بودن به خورها و خيلج فارس، دايمي مي باشد. 

بهره برداري از 91 پروژه عمراني    
شهردار منطقه 20 از بهره برداري پروژه هاي 

خبرنگارجوان
   شهر ري

جديد عمران�ي در قالب 26پ�روژه ابنيه، 
49پروژه راهسازي، پياده روسازي و احداث 
كانال و 16 پروژه بوستان و فضاي سبز شهري در اين منطقه خبر داد. 

منصور كتانباف گفت: 91 پروژه عمراني در منطقه 20 آماده بهره برداري 
است كه تعدادي از آنها مورد استفاده شهروندان قرار گرفته و بخش ديگري 
نيز به زودي در اختيار شهروندان اين منطقه جنوبي قرار مي گيرد.  وي 
افزود: پايانه اتوبوسراني زمان آباد، اسكان كارگري سوله بازيافت، مجموعه 
ورزشي شهيد مدرس، احداث سرويس بهداشتي در 12 موقعيت، زورخانه 
جوانمرد قصاب، سوله بحران دولت آباد و شش مورد سراي محله از جمله 
مهم ترين پروژه هاي ساختماني و ابنيه اي است كه آماده بهره برداري است.  
كتانباف ادامه داد: با توجه به افزايش اعتبارات عمراني منطقه 20 در سال 
جاري كه چهار برابر سال گذشته است، اجراي طرح هاي عمراني جديد 
با هدف كاهش فاصله جنوب و شمال شهر تهران همچنان ادامه دارد كه 
مابقي پروژه ها در نيمه دوم به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.  كتانباف 
اصالح شبكه معابر ش��هري به منظور رفع گره هاي ترافيكي و بهسازي 

مسيرهاي تردد شهروندان را از اولويت هاي مديريت شهري برشمرد. 

رسول شكري نيا
   گزارش يك

بيمه رايگان هزار بيمار خاص استان مركزي

كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري كشور، از ثبت جهاني بافت 

تاريخي يزد خبر داد. 
ابوالفضل نظري با اشاره به اينكه ثبت جهاني بافت هاي 
تاريخي نيازمند جديت و تالش مسئوالن است، گفت: 
بافت تاريخي يزد متشكل از كاربري هاي مختلف و 
تاريخي از آب انبار، مسجد، خانه هاي تاريخي، باغ هاي 
تاريخي و قلعه و. . . است كه نزديك به 2 هزار هكتار 

وسعت دارد.  وي افزود: از اين مقدار هكتار 750 هكتار 
آن به ثبت ملي رسيده است و تالش ها به منظور به 
ثبت جهاني رس��اندن بافت تاريخي يزد ادامه دارد.  
كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري كش��ور، ادامه داد: نيمي از راه برداشته 
شده و اگر بافت تاريخي ثبت جهاني شود، بسياري از 
بناهاي تاريخي ثبت جهاني شده است.  اين كارشناس 
گفت: تخريب قسمت هايي از بافت تاريخي  به دو دليل 

اس��ت يكي نبود امكانات براي احياي بافت هاي در 
حال تخريب و دوم مكان هاي ثبت نشده در فهرست 
ملي كه باعث ش��ده از 2 هزار هكت��ار بافت تاريخي 
750 هكتار، به ثبت فهرست آثار ملي برسد.   نظري 
افزود: 50 درصد كار انجام شده اگر فعاليت به همين 
روال طي شود در آينده اي نزديك شاهد ثبت جهاني 
بافت تاريخي يزد كه بسياري از آثار تاريخي كشور را 
در درون خود نهفته است، خواهيم بود.   وي تصريح 

كرد: بادگيرهاي زيباي باغ دولت آباد يزد نيز در درون 
اين بافت قرار گرفته كه عالوه بر زيبايي مرتفع ترين 
بادگير در جهان است.   كارشناس فني سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري كشور گفت: 
تالش هاي سازمان ميراث فرهنگي و همچنين ميراث 
استان در اين زمينه جدي بوده است و اگر جديت و 
تالش ها تداوم داشته باشد بافت تاريخي يزد را بايد در 

شرف ثبت جهاني بدانيم. 

بافت تاريخي يزد در آستانه ثبت جهاني خبرنگارجوان
    يزد


