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ایرانزمین
اخبار
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری آذربایجان غربی:

مراکز اقامتی هیچ افزایش قیمتی
در نوروز  ۹۸ندارند

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری آذربایجان غربی گفت :آذربایجان
غربی  سهم ناچیزی از اقامتگاه های
بومگردی دارد.
جلیل جباری ،در گفت و گو با ایسنا با
تاکید براینکه بوم گردی یکی از نیازهای اصلی
استان آذربایجان غربی است که نیاز به توجه
ویژه دارد افزود :آذربایجان غربی با وجود
دارا بودن ظرفیت های بی بدیل طبیعی و
تاریخی در مناطق روستایی و تنوع قومیتی
که جلوه هایی بکر در آبادی های دور و
نزدیک این استان خلق کرده ،سهم ناچیزی
از اقامتگاههای بوم گردی دارد و شکوفایی آن
نیازمند همت و مشارکت روستاییان است.
جباری افزود :در حال حاضر در استان 20
واحد اقامتی در شهرستانهای ماکو ،تکاب،
نقده ،ارومیه ،سردشت و مهاباد فعال است.
وی  با اشاره به اینکه رویکرد سازمان میراث
فرهنگی در سال  ۹۸تهیه بستههای سفر
ارزان قیمت و متنوع برای مسافران است،
خاطرنشان کرد :این بستهها در قالبهایی
آماده شده که بازدید از جاذبههای تاریخی
و طبیعی ،رونق اقتصاد روستایی با اولویت
اقامت در واحدهای بومگردی ،وجود بازارها
در مسیر سفر ،معرفی سوغات هر شهرستان
و مراکز اقامتی مطلوب در آن گنجانده شود و
از این رو سفر به صورت گروهی و استفاده از
این بستهها به گردشگران پیشنهاد میشود.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه
بسته سفر مسافر از طریق دفاتر و آژانسهای
مسافرتی به صورت گروهی تهیه میشود،
عنوان کرد :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری به کیفیت و برنامههای در
نظر گرفته شده در این بستهها به طور جدی
نظارت میکند وهمچنین برای تشویق مردم
به سفر در نوروز  ۹۸به همه مراکز اقامتی از
سوی سازمان میراث فرهنگی ابالغ شده است
تا هیچگونه افزایش قیمتی را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه گردشگری صنعتی فراگیر
است ،بیان کرد  :امسال اداره کل باتوجه به
سیاست گذاری هایی خود در نظر دارد تا
گردشگران را به غرب کشور بیشتر جذب کند.
جباری با اشاره به اینکه ذائقه مردم به سمت
مردمشناسی و آشنایی با آداب و رسوم مردم
تغییر می یابد ،اظهار کرد :برای این منظور
مفاهیم جدیدی از جمله ایجاد واحدهای
بومگردی در روستاها و حضور گردشگران،
آشنایی و زندگی در این واحدها در صنعت
گردشگری کشور شکل گرفته است .
وی تصریح کرد :در همین راستا مسافران
با حضور در این واحدها ضمن حضور در یک
محیط روستایی ،از نزدیک نیز می توانند تجربه
زندگی به عنوان یک روستایی و انجام کارهایی
از جمله پخت نان ،خوردن غذاهایی سنتی و
محلی را داشته باشند و از این رو در حال حاضر
بیشتر مسافران به جای اقامت در هتلهای
لوکس ترجیح میدهند در واحدهای بومگردی
روستایی اقامت داشته باشند و در حال حاضر
نیز تعدادی گردشگر از کشورهای اتریش،
ایتالیا و آلمان با حضور در آذربایجانغربی در
واحدهای بومگردی تکاب اسکان پیدا کردند که
این موضوع خود نشان از تغییر ذائقه مردم
است   .همه دستگاههای عضو ستاد اجرایی
خدمات سفر آذربایجانغربی برای میزبانی از
مسافران بسیج شدهاند.
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با حضور نماینده ولی فقیه در استان ,استاندار ,فرماندار و جمعی از مسئوالن استان و خیرین در بوشهر برگزار شد

بيست و يكمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان بوشهر
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیزمدارس
استان گفت :از سال  92تاکنون 1متر مربع
فضای آموزشی را افزایش یافته و  316پروژه در
قالب  135کالس درس  178 ،هزار متر مربع و با
اعتبار 200میلیارد تومان اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،
توسعه و تجهیزمدارس استان بوشهر :احمد
مرادی در بیست و یکمین جشنواره خیرین
مدرسه ساز استان بوشهر گفت :در بیست و
یکمین روز از اسفند بیست و یکمین جشنواره
خیرین مدرسه ساز را با رویکرد افزایش ایمنی
مدارس که در دو بعد مهم که تجهیزات و دیگری
ابنیه است ،برگزار می کنیم.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیزمدارس
استان بوشهر افزود :جامعه ای که در مسیر
توسعه حرکت می کند شرایط و مقدماتی دارد
که اصلی ترین آن داشتن نیروی خالق و آموزش
است که در این راستا خیرین استان همت کرده
و در تامین تجهیزات کمک کرده اند
وی با بیان اینکه سرانه آموزشی کشور 5/2متر
است ،اضافه کرد:سرانه آموزشی ما در استان
6/5متر می باشد که اگر بخواهیم آن را به
8/4برسانیم نیاز داریم  2متر به این فضاها اضافه
کنیم.
مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیزمدارس
استان بوشهر در خصوص نقش و جایگاه خیرین
استان در پروژههای اجرا شده اضافه کرد :از
تعداد پروژههای ذکر شده  158پروژه با حدود
600کالس درس و کمک 97میلیاردی خیرین
استان 50درصد از زیربناهای مدارس استان به
همت خیرین اجرا شده است.
وی با بیان اینکه از حیث تراکم به  355کالس
درس در استان نیاز است ،عنوان کرد :میزان
تراکم کشور  23و استان  21می باشد که ما
نسبت به کشور وضعیت مطلوب تری را داریم.
احمد مرادی ضمن تقدیر از خیرین اظهار کرد:
در سال  96و  97از محل اعتبارات داخلی پروژه
های خیرین با  13میلیارد تومان تکمیل شده
است و در سال  98نیز در قانون بودجه سرانه
ای برای کمک به تکمیل پروژه های خیرین در
نظر گرفته شده است.
وی خاطر نشان کرد :ما در استان به 750
کالس درس از لحاظ مقاوم سازی و توسعه نیاز
داریم که ساخته و تحویل آموزش پرورش کنیم.
استاندار بوشهر گفت :نوسازی مدارس از
الویتهای پروژه های استان است و مدیریت
استان از هرگونه کمکی در راستای تکمیل مدارس
با توجه به مصوبه ای که دولت دارد و باید در
نوسازی مدارس قرار گیرد ،دریغ نخواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،
توسعه و تجهیزمدارس استان ،عبدالکریم گراوند
در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز
استان گفت :وضعیت استان در بحث نوسازی
مدارس امیدوار کننده و مطلوب است که با
همت خیرین بهتر از این نیز خواهد شد.
استاندار بوشهر ضمن تقدیر از فعالیت های
خیرین عنوان کرد:ما اگر آبادانی و پیشرفت ایران
را می خواهیم و اگر بخواهیم در دنیا نقش آفرین

اخبار
سرپرست شهرداری رشت خبر داد؛

اعطای جوایز برای پرداخت نقدی
عوارض در روزهای پایانی سال

بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان با حضور نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار ،فرماندار و جمعی از مسئوالن استان و
خیرین در بوشهر برگزار شد و از خیرین مدرسه ساز تجلیل به عمل آمد.

جامعه ای که در
مسیرتوسعه
حرکتمی
کند شرایط و
مقدماتیدارد
که اصلی ترین
آن داشتن
نیروی خالق و
آموزش است
باشیم ،باید نیروی انسانی خوبی داشته باشیم
که این نیز در خدمت آموزش پرورش بوده و در
این راستا خیرین پرچم دار این حرکت معنوی
هستند و باعث الگو برداری سایر بخش ها شده
است.
وی با ابراز خرسندی و امیدواری از توسعه
پرشتاب استان با حضور خیرین اظهار کرد:
خیرین براساس اعتقادات الهی در جهت توسعه
استان و شتاب بیشتر کشور اقدام کرده اند که
شایسته تقدیر هستند.
گراوند با اشاره به اینکه 50درصد از نوسازی
مدارس را مدیون خیرین هستیم،بیان کرد:
این تجلیل ها به خاطر ما است که الگوهایمان
را فراموش نکنیم چرا که آنها دغدغه ساختن
مدرسه را دارند و جای بسی خوشحالی است
که در بحث ایمن سازی نیز دغدغه فراوانی
دارند.
وی با بیان اینکه در جنوب استان  25مدرسه
را با اعتبار  118میلیارد تومان کلنگ زنی کرده ایم
خاطر نشان کرد :نکته مهمی که وجود دارد باید
در حوزه مدرسه سازی قیمت ها را بیشتر بررسی
کنیم و پیمانکاران نیز این نگاه را داشته باشند و
نکته دیگر معماری و سازه هایی است که امنیت
الزم را داشته باشند که باید جزو دغدغه های
ما باشد.
نماینده ولی فقیه در استان گفت :باید چشم
انداز سه ساله ای ترسیم شود و کل  750کالس
تخریبی استان به همت خیرین ساخته شود
و کوشش کنیم مدارس مجهزترین و بهترین
معماریها را در سطح ملی داشته باشند که این
امر هم با نوشتن سند چشم انداز و حرکت
جهادی انجام خواهد شد.
آیت الله صفایی بوشهر در بیست و یکمین

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس:

جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر
گفت :در مدرسه بزرگترین مهندسی و معماری
که انسان است ،صورت می گیرد چراکه ما همه
محصول معماری مدارس هستیم و بهواسطه
خیرین و انجام کار خیری که صورت می گیرد
آثار و برکات ارزشمندی دارد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر با بیان اینکه مدرسه سرچشمه فیاض
خیرات و برکات است ،عنوان کرد :تنها چیزی
که برای انسان می ماند کار خیر است و حتی
در مدرسه مسجد هم ساخته شود ثواب بسیار
زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر تا  4سال
قبل  1250کالس تخریبی داشته است ،اظهار
کرد :در استان چند مدرسه در سیاه چادر و
برخی از مدارس تک اتاق بوده اند که باتالش
های صورت گرفته هم اکنون 750کالس تخریبی
داریم .
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه صد میلیون
تومان جهت تجهیز وسایل گرمایشی به نوسازی
مدارس تقدیم خواهم کرد اظهار کرد :باید چشم
انداز سه ساله ای ترسیم شود و کل  750کالس
به همت خیرین ساخته شود.
وی با اشاره به اینکه مدرسه باید زیباترین سازه
در یک جغرافیا باشد عنوان کرد :استان بوشهر
استان استعداد است و ما باید فضای نخبگی
آنها را فراهم سازیم ،باید کوشش کنیم مدارس
مجهزترین و بهترین معماریها را در سطح ملی
داشته باشند که این امر هم با نوشتن سند چشم
انداز و حرکت جهادی انجام خواهد شد.
در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه
ساز استان بوشهر از  32خیر مدرسه ساز استان
بوشهر تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،
توسعه و تجهیزمدارس استان بوشهر ،بیست
و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان با
حضور نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار،
فرماندار و جمعی از مسئوالن استان و خیرین
در بوشهر برگزار شد و از خیرین مدرسه ساز
تجلیل به عمل آمد.در این جشنواره حسین
حریری رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان
گفت:اگر می خواهیم مسیر توسعه را طی کنیم
باید پرکار باشیم و این را به دانش آموزان یاد
دهیم و کارهایمان را دقیق تر انجام دهیم .چراکه
رمز موفقیت همین است.
حسین زارعی از خیرین مدرسه ساز نیز گفت:
یکی از سنت های حسنه که در جوامع وجود
داشته است وقف است که اگر جایگاه واقعی
خود را پیدا کند در پویایی کشور نقش اساسی
را خواهد داشت.
در این جشنواره از  32خیر به نام های
عبدالمجید خردی ،مجید یوسفی ،حسین زارعی،
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر،
رئیس اتاق بازرگانی ایران ،مجید پور برازجانی،
زراعت گر مدیر امور شعب بانک ملی بوشهر،
غالمحسین رئیسی ،ماشاالله چمکوری،غالمرضا
برازجانی ،صدیقه هاشمی ،فاطمه راستگو ،بدری
دریاگر ،کفایت ریگی ،نماینده شرکت متانول
کاوه ،ابراهیمی شهردار بندر دیر ،مدیرعامل
سیراف انرژی ،خسرو مومنی ،محمدی ،محسن
کردی ،بازیار مدیرکل گمرک بوشهر ،رئبس
دانشگاه آزاد واحد دلوار ،غالمرضا مانعی ،حسین
حیدری ،حسین حریری ،امیر حریری ،مهدیان،
نصرالله حسامی زاده ،غالمرضا پرستش ،ماندنی
خرم ،منصور گرگی پور و بوهندی نجفی تجلیل
به عمل آمد.

شمار روستاهای هدف گردشگری استان فارس به  19رسید

تاکید استاندار بر کاهش مصرف ۲۰
درصدی آب در ادارات دولتی

به گزارش روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر ،در دهمین جلسه شواری اداری
استان که به ریاست استاندار گراوند برگزار
شد  .وی ضمن تاکید بر لزوم کاهش ۲۰
درصدی مصرف آب در ادارات دولتی استان
بوشهر ،به مدیران ادارات دولتی استان ،
نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب را تذکر
دادند .
در همین راستا مقرر شد ادارات استان
بهویژه فرمانداری ها تا پایان فروردین آینده
نسبت به نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب
و گزارش عملکرد به شرکت آب و فاضالب
استان ارائه دهند  .همچنین شرکت آب و
فاضالب استان نیز مکلف شد از اردیبهشت
ماه  ۹۸نسبت به بازرسی اماکن دولتی اقدام
و نتیجه را به استانداری بوشهر ابالغ کند.
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مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس گفت:با تصویب روستای
سرنجلک شهرستان ممسنی به عنوان روستای هدف گردشگری
شمار روستاهای مصوب دارای بافت با ارزش طبیعی و تاریخی
به عنوان روستای هدف گردشگری در این استان به  19روستا
رسید.
عطاالله زمانی گفت :امسال  11روستای استان فارس شامل
سرنجلک ممسنی،دهمورد و خواجه جمالی نی ریز ،کریشکی
الرستان ،دشت ارژن شیراز ،کمهر و مارگون و حسین آباد سراب
سپیدان ،سید حسین کازرون ،مظفری کوار و گاره جهرم به
عنوان روستاهای هدف گردشگری مصوب شده است.
وی اضافه کرد :در سالهای گذشته نیز روستاهای الیزنگان

و نوایگان داراب ،بریجان جهرم،قالت شیراز ،چنارآباده،
قصریعقوب خرم بید ،کندازی و دشتک مرودشت به عنوان
روستاهای هدف گردشگری مصوب شده بود.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه تسهیالت
ویژه برای توسعه بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری اعطا
می شود با بر شمردن قابلیت های توسعه گردشگی روستایی در
این مناطق اظهار کرد :رعایت معماری ویژه و حفظ بافت سنتی
روستاهای هدف گردشگری و همچنین توجه به مقاوم سازی و
کاهش آسیب ها در حوادث ،اولویت بنیاد مسکن در مناطق
هدف گردشگری است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن فارس نیز دراین زمینه

گفت:بنیاد مسکن برای توسعه گردشگری روستایی ،تفاهم نامه
پنج جانبه با وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور ،سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و دفتر امور روستایی
ریاست جمهوری منعقد کرده است.
مصطفی هاشمی با بیان اینکه توسعه گردشگری در روستاهای
هدف گردشگری یکی از اولویت های این بنیاد است ،گفت:
توسعه گردشگری در روستاها عاملی برای کاهش مهاجرت های
ناخواسته و ایجاد درآمد جایگزین بخش کشاورزی است که بر
اثر تداوم خشکسالی آسیب فراوان دیده است.
هاشمی با بیان اینکه با تداوم خشکسالی و آسیب هایی که
ناشی از این پدیده به درآمد و تامین معیشت مردم وارد شده
است باید راهکارهای دیگری برای تامین معیشت در نظر گرفت
گفت :از جمله این راهکارها توسعه گردشگری در روستاها است
که می تواند به کاهش مهاجرت های روستایی نیز کمک کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از روستاهای شمال فارس قابلیت
توسعه گردشگری روستایی را دارد گفت :از انواع مهم و در حال
رشد گردشگری ،گردشگریی است که مربوط به روستا و مناطق
روستایی است ،گردشگری وابسته به روستا در کشورهایی که
دارای صنعت گردشگری رشد یافتهای هستند نیز به شدت در
حال گسترش و رشد است.
هاشمی اضافه کرد  :گردشگری مربوط به روستا و محیط
روستایی و طبیعی نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی دارد،
توسعه پایدار روستایی شامل وحدت میان ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی به منظور باال بردن سطح
معیشت و رفاه مردم روستایی است .در توسعه پایدار روستایی
توجه به عوامل زیست محیطی از اهمیت بسیاری بر خوردار
است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان فارس ادامه داد:
روستاهای شصتگان فسا  ،قوام آباد و کردشول پاسارگاد  ،ده
زیارت بوانات ،عالی شاهی ممسنی و دوسیران و دوان کازرون
نیز دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی و بافت با ارزش است که
به عنوان روستاهای هدف گردشگری پیشنهاد شده اند.

سرپرست شهرداری رشت از اعطای جوایز
تشویقی برای پرداخت نقدی عوارض و همچنین
افزایش ساعات کاری برای سهولت بهره مندی
رشتوندان از خدمات شهرداری در روزهای پایانی
سال  ۹۷خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» ،سرپرست
شهرداری رشت از اعطای جوایز تشویقی برای
پرداخت نقدی عوارض و همچنین افزایش
ساعات کاری برای سهولت بهره مندی رشتوندان
از خدمات شهرداری در روزهای پایانی سال ۹۷
خبر داد.
علی بهارمست با اشاره به افزایش ساعات کاری
مناطق پنجگانه رشت در روزهای پایانی سال
برای بهره مندی رشتوندان از خدمات شهرداری
خصوصا ً ضوابط تشویقی گفت :کلیه مناطق
شهرداری رشت تا پایان سال در روزهای عادی
تا ساعت  ۱۸و در روزهای تعطیل تا ساعت ۱۲
مشغول فعالیت هستند.
وی جایزه تشویقی برای پرداخت نقدی عوارض
را مطابق مصوبه شورای محترم اسالمی شهر
رشت در بخش ساخت و ساز  ۳۰درصد عنوان
کرد و افزود %۵۰ :جایزه تشویقی به متقاضیانی
تعلق می گیرد که نسبت به پرداخت نقدی مبلغ
عوارض و پرداخت مبلغ جریمه کمیسیون ماده
 ۱۰۰اقدام کنند .سرپرست شهرداری رشت با
بیان اینکه داوطلبان پرداخت نقدی عوارض
حرَف خاص ،مشمول جایزه تشویقی
صنفی و ِ
 ۱۰درصد در عوارض سال جاری خود می باشند،
افزود :پرداخت جریمه و عوارض متعلقه
در بخش ساخت و ساز با حداکثر اقساط به
مدت شش ماه مشمول جایزه تشویقی حذف
کارمزد است که اگر در این حالت با تقسیط
مبلغ جریمه ،عوارض متعلقه نقدا پرداخت
شود ،عوارض پرداختی مشمول  ۲۵درصد جایزه
تشویقی خواهد شد.

تأمین اجتماعی شعبه یک اهواز

میزبان کارگاه آموزشی تخصصی
کارگران بیمه شده

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات تأمین
اجتماعی ویژه پرسنل کشت و صنعت امیرکبیر
برگزار شد.
صادق قنواتی رئیس شعبه یک اهواز با
تاکید بر اینکه تأمین اجتماعی استان خوزستان
بنا به تعریف خود وظیفه حمایت از نیروی
انسانی در مقابل پریشانی های اقتصادی یا
اجتماعی حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر
اثر سالمندی ،ازکارافتادگی  ،فوت  ،بیکاری ،
بیماری و همچنین جبران هزینه های درمانی
را بر عهده دارد ،گفت  :یکی از وظایف اصلی
و اولیه این سازمان آگاه سازی خیل عظیم
بیمه شدگان نسبت به کارکردها و فرآیندهای
خدمات و تعهدات سازمان است و این کارگاه
آموزشی به همین منظور برگزار گردیده است.
قنواتی با اشاره باینکه بیش از  ١١١هزار بیمه
شده اصلی و تبعی در حوزه عملکرد شعبه یک
اهواز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
هستند افزود  :طی برنامه ریزی های بعمل
آمده مقرر گردیده تا در طول سال دوره های
آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات برای
کارگران و نمایندگان ایشان بعنوان یکی از
اصلی ترین شرکای اجتماعی این سازمان اجرا
شود .وی عناوین مطرح شده در این دوره
آموزشی را تشریح و تبیین قانون مشاغل سخت
و زیان آور  ،خرید خدمت سربازی  ،تعهدات
بلند مدت و کوتاه مدت برشمرد.

آزمون استخدامی جذب اپراتور
برق برگزار شد

آزمون استخدامی نیروی حجمی اپراتور برق
جهت پست های برق فشار قوی شرکت برق
منطقه ای خوزستان برگزار شد.
این آزمون در دانشگاه شهید چمران اهواز که
مجری برگزاری این آزمون بوده با رعایت موازین و
مقررات آزمون های استخدامی برگزار شده است.
از هزار و  ۶۵نفر ثبت نامی ،هزار و یک نفر
در این آزمون حاضر و به رقابت پرداختند و
تعداد پذیرفته شدگان نهایی آزمون پس از
تطبیق مدارک ،تکمیل پرونده و مصاحبه ۸۳
نفر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
به همراه معاون منابع انسانی ،بهره برداری و
حراست از روند اجرایی آزمون بازدید کردند.

