
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r5 یکشنبه 10 مهر 1401   سال هفتم   شماره 2030 ویژه شهرستان

 پروژه تعریض خط 4 حصار 
 و 4 بوستان محله ای در کرج 

همزمان به بهره برداری می رسند
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج از بهره 
برداری از پروژه خط ۴ حصار و ۴ بوستان محله ای در روز 
یکشنبه )۱۰ مهر( به صورت آنالین در باشگاه میالد خبر 
داد. حامد احسانی نژاد در گفت وگو با پایگاه خبری کرج 
امروز ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک ربیع االول، از 
افتتاح چند پروژه به صورت آنالین در روز یکشنبه )۱۰ 
مهر( خبر داد و افزود: شاخص ترین این پروژه ها، تعریض 
خط چهار حصار در منطقه ۱۰ است که با اعتبار بالغ بر 
۵۵۰ میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده است.وی 
با بیان اینکه پروژه مذکور که حد فاصل بزرگراه پهلوان 
جوادی تا تونل جاده چالوس را شــامل می شود، توضیح 
داد: این پروژه در دو فاز و با هدف استاندارد سازی عرض 
معبر، باال بردن ایمنی شهروندان و پیشگیری از تصادفات 
و سوانح رانندگی اجرایی شده است.احسانی نژاد در ادامه 
با بیان اینکه توسعه فضای سبز شهری یکی از برنامه های 
مهم این دوره از مدیریت شهری است، افزود: در این راستا 
طی بیش از یک سال اخیر احداث پارک های محله ای در 
دستور کار مناطق مختلف قرار گرفته است.این مسئول با 
تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به ویژه 
ساکنان مناطق کم برخوردار از اهداف احداث پارک های 
محله ای است، گفت: بر این اساس، فاز اول بوستان نیلوفر 
با اعتبار ۳۱۴ میلیارد ریال، بوستان کوهپایه با اعتبار ۵۱۶ 
میلیارد ریال و بوســتان دریا با اعتبار ۱۱۳ میلیارد ریال 
سه پارک محله ای هستند که به ترتیب در مناطق ۸،۶ 
و ۱۰ به بهره برداری می رسند.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری کرج اضافه کرد: عالوه براین، در این 
روز شاهد بهره برداری پیاده راه حاشیه بلوار شورا با اعتبار 
۲۰ میلیارد ریال هستیم.این مسئول گفت: عالقه مندان 
برای حضور در این مراسم می توانند ساعت ۱۵:۳۰ روز 
یکشنبه )۱۰ مهر( در باشگاه میالد شهرداری کرج حضور 

پیدا کنند.

5۷ مدرسه جدید به آموزش و پرورش 
خراسان شمالی تحویل داده شد

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس خراسان 
شمالی گفت: ۵۷ مدرســه در قالب ۲۲۳ کالس درس 
جدید در نیمه نخست امسال با مشارکت دولت و خیران 
ساخته و برای سال تحصیلی جدید به آموزش و پرورش 
خراسان شمالی تحویل داده شد.امین فالح کوشکی روز 
شــنبه در گفت و گو با خبرنگار اظهار داشــت: در این 
مدت؛ ۱۴ مدرسه در شهرستان شیروان، ۱۱ مدرسه در 
شهرســتان بجنورد، هشت مدرسه در شهرستان مرزی 
راز و جرگالن و شهرستان های مانه و سملقان، فاروج و 
جاجرم هر کدام با پنج مدرسه و مابقی نیز در شهرستان 
اسفراین افتتاح شد.وی تصریح کرد: این طرح ها با ۱۵۰ 
میلیارد تومان به بهره برداری رسید و در مجموع ۳۱ هزار 
و ۸۱۵ متر مربع به فضای مدارس خراسان شمالی افزوده 
شد.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
شمالی ادامه داد: از این تعداد؛ ۲۶ مدرسه با ۱۰۶ کالس 
درس با زیر بنای ۱۱ هزار و ۷۷۲ متر مربع با مشــارکت 
نیکوکاران و خیران احداث شد.وی اضافه کرد: ۵۰ درصد 
این مدارس شــهری و مابقی روستایی است و پنج هزار 
دانش آموز ســال تحصیلی جدید را در این مدارس آغاز 
کردند.فالح کوشکی یادآور شــد: این پروژه ها از محل 
اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، اعتبارات استانی، ملی 
و مشــارکت خیرین مدرسه ساز تامین شده است.۱۸۷ 
هزار و ۷۵ دانش آموز خراسان شمالی در بیش از ۲ هزار 
باب آموزشگاه استان زیر نظر ۱۹ هزار نفر معلم تحصیل 
مــی کنند که از این تعداد ۱۰۷ هزار و ۱۰۰ دانش آموز 
در مقطع ابتدایی و مابقی متوسطه است. در مجموع ۴۸ 
درصد دانش آموزان استان را دختران تشکیل می دهند 
و ۳۸ درصد دانش آموزان در مناطق روستایی مشغول به 

تحصیل هستند.

اتصال نهایی خط لوله 30 اینچ نکا - 
رامسر در بستر رودخانه خروشان 

چشمه کیله استان مازندران
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از اتصال نهایی خط لوله 
۳۰ اینچ نکا - رامســر در بستر رودخانه چشمه کیله در 
استان مازندران خبر داد.محی الدین مفخمی در تشریح 
این عملیات اظهار کرد: طی بازدیدهای انجام شــده از 
مسیر خط لوله ۳۰ اینچ نکا- رامسر توسط همکاران مرکز 
بهره برداری نور، گزارشی مبنی بر نمایان شدن خط لوله 
در بســتر رودخانه خروشان چشمه کیله در شهرستان 
تنکابن استان مازندران ارائه شد.وی دلیل نمایان شدن 
خط لوله در بستر رودخانه چشمه کیله استان مازندران را 
وقوع سیالب های فصلی و برداشت های بی رویه مصالح 
بستر رودخانه برشــمرد و افزود: مراتب جهت بررسی و 
ارائه راهکار به معاونت مهندســی اعالم شد که پس از 
مطالعات صورت گرفته به منظــور انتقال ایمن، پاک و 
بهره ور گاز، طرح تعمیق خط لوله در دســتور کار قرار 
گرفت.مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: 
به دلیل تک خط بودن مسیر انتقال گاز در شمال کشور 
و عدم امکان قطع گاز، با تالش شــبانه روزی همکاران 
منطقه خط جدیدی به طول حدود  ۲۵۴ متر طراحی و 
در بستر رودخانه چشمه کیله تعمیق گردید.مفخمی در 
ادامه خاطرنشان کرد: پس از عملیات تعمیق خط لوله در 
بستر رودخانه، هماهنگی ها با شرکت گاز استان مازندران 
و دیسپچینگ شــرکت ملی گاز در راستای اخذ مجوز 
قطــع گاز در محدوده مورد نظر انجام و در هفته جاری 
عملیات اتصــال نهایی این خط در دو نقطه به خط ۳۰ 
اینچ سراسری شمال با موفقیت اجرا شد.مدیر منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز ضمن قدردانی از همکاران در اجرای 
این پروژه مهم، یادآور شــد: تمامی مراحل پروژه شامل 
طراحی، حفاری، جوشکاری، عایق کاری، تست خط لوله و 
در پایان اتصال نهایی آن، توسط همکاران توانمند منطقه 

۹ عملیات انتقال گاز انجام شده است.

خبر

نماینده انزلی در مجلس عنوان کرد
تصمیم گیری از راه دور؛ معضل تاالب انزلی

نماینده انزلی در مجلس گفت: بزرگترین مشــکل 
تاالب انزلی از زمانی شــروع شــد کــه برای حل 
مشــکالت آن خارج از شهرســتان تصمیم گرفته 
شــد.احمد دنیامالی در دومین جلسه پدافند غیر 
عامل شهرستان بندرانزلی که در سالن اجتماعات 
فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، اظهار کرد: 
بزرگ ترین مشکل تاالب انزلی از زمانی شروع شد 
که برای حل مشــکالت آن خارج از شهرســتان 
تصمیــم گرفتــه شــد؛ در حالی که بــرای حل 
مشکالت تاالب باید از نزدیک در جریان روند امور 
باشیم.وی با تاکید بر جدیت مسئوالن شهرستانی 
بــرای پیگیری و حل معضالت تــاالب، افزود: اگر 
مسئولین شهرستانی بودند و تصمیم می گرفتند، 

حریم تاالب ۱۰ هزار هکتار اضافه نمی شد.
دنیامالی تصریح کرد: در کارگروه تاالبی که خارج 
از انزلی تشــکیل می شــود برخــی از افراد حتی 
پایشــان را به آب تاالب نگذاشــتند و این مسئله 
باید توسط فرماندار پیگیری شود و مباحث مربوط 

به تاالب با تایید مسئولین محلی باشد.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش در پدافند غیر 
عامل تصریح کــرد: با توجه به اهمیت آموزش در 
موضوعــات پدافند غیر عامل هر اداره و ســازمان 
باید یک نقشه پدافند غیرعامل و نقشه راه داشته 
باشد.وی همچنین با انتقاد از عملیاتی نشدن فیبر 
نوری مخابرات در ســطح شهرســتان بندر انزلی 
گفت: در بســیاری از شهرســتان ها این موضوع 
انجام شــده ولی هنوز در بندر انزلی این مشکل را 
داریم؛ در حالی که انزلی یک شهرستان جلگه ای 
و خطی اســت و نباید انقدر مشکل داشته باشیم 
و باید از لحاظ پوشــش رادیو و موبایل در بهترین 
شرایط باشــد.نماینده مردم بندرانزلی در مجلس 
با قول مســاعدت و پیگیری این مسئله در سطح 
مســئولین ملی تاکید کرد: بایــد کمک کنیم تا 
در بحث جمعیت سیار و شــناور که تعداد آن به 
ویژه در ایام عید تابســتان بســیار هم زیاد است؛ 
همچنین با توجه به جمعیت پذیری شهرســتان 
این مســئله را مدیریت کرده و زیر بنا های آن به 

خوبی فراهم شود.

با تالش ها و پیگیری های اتاق بازرگانی هرمزگان؛
کارت بازرگانی نفت ستاره خلیج 

فارس به استان هرمزگان انتقال یافت
کارت بازرگانی شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
به عنوان اولین شــرکت بزرگ از تهران به استان 

هرمزگان انتقال یافت.
با تکلیف استاندار هرمزگان به شرکت های بزرگ 
و تالش هــا و پیگیری های مســتمر اتاق بازرگانی 
هرمزگان در راس آن ها امیرزاده نائب رییس اتاق 
ایران، راستی نائب رییس اتاق بازرگانی هرمزگان، 
جعفرپــور مدیرعامــل نفت ســتاره خلیج فارس 
و هیات رییســه اتاق بازرگانی هرمــزگان کارت 
بازرگانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان 
اولین شــرکت بزرگ از تهران به استان هرمزگان 
انتقال یافت تا بدین ترتیب اتاق بازرگانی هرمزگان 
بتواند رســالت خود را به مردم و شکوفایی اقتصاد 

استان ادا کند.
انتقال کارت بازرگانی شرکت های بزرگ به داخل 
اســتان همواره یکی از دغدغه های مسووالن اتاق 
بازرگانــی هرمزگان بود چرا که بر اســاس قانون 
شــرکت هایی که در اســتان دایر هســتند باید 

خدمات خود را از داخل استان دریافت کنند.
دغدغه و پیگیری های اتاق بازرگانی هرمزگان بعد 
از تــالش های فراوان به ثمر نشســت که در این 
بین تالش ها و همکاری خوانســاری ریاست اتاق 
بازرگانی تهران قابل تقدیر و ســتودنی است. اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان نیز 
به نمایندگی از جامعه اقتصادی اســتان از تالش 
های مســتمر و دلســوزانه جعفرپور مدیر عامل 

جدید نفت ستاره خلیج فارس قدردانی کرد.

خبر

سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خوزستان با بیان اینکه بهترین زمان کشت 
گندم در اســتان ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر است 
گفت: ۴۴۰ هزار هکتــار زمین برای جهت 
کشــت گندم آبی و ۹۲ هــزار هکتار برای 
کشــت کلزا در پاییز امسال در نظر گرفته 

شده است. 
بــه گــزارش روز جمعه ســید رحمت اله 
پریچهر در جلســه شورای کشــاورزی، به 
ارتقای تولید گندم در واحد ســطح تا چهار 
تن در ســال زراعی گذشته اشــاره کرد و 
افزود: برای سال زراعی جاری برای   باشگاه 
تولیــد کنندگان گندم بیش از هفت تن در 
هکتار برنامه ریزی شــده کــه از این بهره 
برداران به عنوان مشاور در بخش کشاورزی 
و اجرایی شــدن اقتصاد مقاومتی  استفاده 

خواهد شد.
وی جــو آبی را دیگر محصــول مهم پاییزه 
در خوزســتان بیــان کرد و گفت: اســتان 
خوزستان یکی از استان های مهم در تامین 
تغذیه دام است و حدود ۸۰ درصد دامداری 

های استان سنتی هستند.
وی بــا بیان اینکه ۱۶ هــزار و ۵۰۰ هکتار 
زمین کشــاورزی در خوزســتان نیز برای 
کشــت چغندر قند پاییــزه در نظر گرفته 
شده ادامه داد: ســیب زمینی ،پیاز ،گوجه 
فرنگی و سایر سبزی و صیفی جات از جمله 
محصوالت مهم دیگری هستند که در پاییز 

امسال کشت خواهند شد
سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خوزستان برنامه کشت پاییزه را طبق سند 
برنامه سازگاری با کم آبی دانست که توسط 

دستگاه های مربوطه مصوب شده است
وی ســطح باغــات خوزســتان را ۶۰ هزار 
هکتار و ســطح مزارع نیشــکر را ۹۱ هزار 
هکتار بیان کرد و افزود: طبق ســند مذکور 
به  طور متوســط برای گنــدم آبی ۶ هزار 
مترمکعب و برای باغات ۱۰ هزار مترمکعب 

آب نیاز است.وی با بیان اینکه عمده خاک 
های خوزستان قلیایی هستند و روی و آهن 
در این نوع خاک قابل جذب نیســت ادامه 
داد: سه کود پایه برای محصوالت پاییزه در 
نظر گرفته شده  و عالوه بر آن کودهای ریز 

مغذی نیز مورد نیاز است.
پریچهر با بیان اینکــه تغذیه تا ۳۰ درصد 
بــر روی افزایش عملکــرد محصوالت موثر 
خواهد بود اضافه کرد: کودهای فســفاته و 
پتاسه در جلوگیری از سرمازدگی محصول 
و جذب بیشتر قلع نیز موثر است همچنین 
کاتالیزور خوبــی برای جذب عناصر غذایی 
هستند و مقاومت گیاه را نیز در برابر آفات 

افزایش می دهند.
وی گفــت: برای هر منطقه رقم ســازگار و 
توصیه کودی جداگانه در نظر گرفته شــده 

که عالوه بر اینکه اطالعات در کتابچه های 
مخصوص نگارش شــده در نــرم افزارهای 
مختلــف در دســترس بهره بــرداران قرار 

می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سیاست های کلی 
برنامه پنج ســاله هفتم بخش کشاورزی به 
صورت ویژه دیده شــده است افزود: در این 
برنامه رشــد اقتصادی هشت درصد در نظر 

گرفته شده است.
سپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 
بــا بیان اینکه بخش کشــاورزی در رشــد 
اقتصادی نقش مهمی داشته و از محورهای 
اقتصاد مقاومتی اســت ادامــه داد: تامین 
امنیت غذایــی و تولید ۹۰ درصد کاالهای 
اساســی و اقالم  غذایی در داخل کشور از 
جمله دستورات رهبر معظم انقالب در این 

برنامه اســت.وی ادامــه داد: اقتدار غذایی 
حتی می تواند از اقتدار نظامی در مبادالت 
امــروز جهانی مهمتر باشــد و این موضوع 
محقق نمی شــود مگر توســط کشــاورزی 
دانــش بنیانی که بتواند کشــاورزی پایدار 
ایجاد کند و حفــظ ذخایر ژنتیکی و منابع 

آبی را به دنبال داشته باشد.
پریچهــر کشــاورزی تجــاری و مدیریت 
یکپارچــه منابع آب و افزایش پنج درصدی 
بهره وری آب را بســیار مهم خواند و اضافه 
کرد: در این راســتا برنامه ریــزی ها باید 
به ســمت اســتفاده از ســامانه های نوین 
آبیــاری برای ارتقــای راندمــان آبیاری تا 
حدود ۹۰درصد باشد.خوزســتان پارســال 
مقام نخســت تولید گندم کشور را به خود 

اختصاص داد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: 

۴۴۰هزارهکتارزمینکشاورزیپاییزامسالبهزیرکشتگندممیرود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان کرمانشــاه با 
اشاره به افزایش ســهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد استان، 
گفت: باید کســب و کارهای نرم افــزاری و مبتنی دانش را 
حمایت کرد و در این راستا پردیس پارک فناوری اطالعات 

و ارتباطات در کرمانشاه احداث می شود. 
سید »ابوالفضل محمدی« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
افزود: برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد استان 
باید کســب و کارهای نرم افزاری و مبتنی دانش را حمایت 
کنیم و در زیســت بوم فناوری اســتان کرمانشاه با توجه به 
تجارب و امکانات موجود، ایجاد پردیس فناوری اطالعات و 

ارتباطات )فاوا( ضروری است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان کرمانشاه در 
ادامه با اشــاره به وجود زیرساخت ها و ظرفیت های مطلوب 
استان گفت: همکاری تنگاتنگ دانشگاه ها، بخش خصوصی 
و پــارک فناوری اطالعات و ارتباطات الزمه تکمیل زنجیره 
زیســت بوم فناوری و افزایش ســهم اقتصاد دیجیتال در 
استان اســت که در این خصوص نیاز به اجرای برنامه های 

راهبردی و موثر است.
محمدی در ادامه گفت: پارک فناوری اطالعات و ارتباطات 
با حمایــت از کســب وکارهای حوزه فنــاوری اطالعات و 
شــرکت های فناور، تولید محتوا در حوزه بازی و انیمیشن 
در بســتر شبکه ملی اطالعات و اینترنت اشیاء زمینه ایجاد 

اشتغال را در این استان فراهم می کند.
وی اظهار کرد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
کرمانشــاه تالش خود را برای حمایت از بخش خصوصی و 
کارآفرینی در جهت توسعه زیرساخت ها برای ایجاد کسب 

و کار بیشتر بر بسترICT انجام می دهد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان کرمانشاه در 
ادامــه توضیح داد: تمام برنامه های تدوین شــده در پارک 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات )فاوا« اشــتغال محور بوده و 
ظرفیت و اعتبارات الزم در این خصوص تامین شده است.

محمدی افــزود: مأموریــت اصلی پارک فــاوا وارد کردن 

شرکت های جوان و توانمند حوزه ICT به بازارهای داخلی 
و بین المللی و ایجاد شــبکه ای از پارک ها، مراکز رشــد و 
شتابدهنده است و حمایت از آن ها با هدف کمک به ایجاد 
 ICT و جذب شــرکت های جوان و حفظ نخبگان در حوزه
تعیین شــد که تعریف صحیح کارکرد این پارک ها و نقش 
مکمل آن ها نســبت به پارک های موجود از دســتاوردهای 
مهم در توســعه و تکمیل ســامانه نوآوری ملی محســوب 

می شود.
به گزارش ایرنا؛ ایجاد اشــتغال پایــدار یکی از برنامه های 
راهبردی دولت ســیزدهم در اســتان کرمانشاه است و در 
راستای تحقق این مهم سند اشتغال استان نیز تدوین شده 

است.
بر اســاس آخرین آمار رسمی، اســتان کرمانشاه ۹۸ هزار 
بیکار دارد که از ایــن تعداد ۳۸ هزار نفر معادل ۴۰ درصد 

دانش آموختگان دانشگاهی هستند.
براســاس اعالم رســمی مرکز ملی آمار ایران، نرخ بیکاری 

فصل بهار سال ۱۴۰۱ استان کرمانشاه ۱۵.۴ درصد است.
اســتان کرمانشــاه ۲ میلیون نفر جمعیت ســاکن در ۱۴ 
شهرســتان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهســتان و ۲ هزار 
و ۵۹۵ آبــادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشــور در این 
اســتان ســکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در 
نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمانشاه:

کرمانشاهصاحبپردیسپارکفناوریاطالعاتوارتباطاتمیشود

سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان بااشاره 
به ظرفیت باالی گردشــگری در این استان 
از ورود افزون بر ۲۲۰۰ گردشــگر خارجی 
طی یک سال گذشــته به این استان خبر 
داد.مهدی قاســم زاده از اجــرای ۳۰ پروژه 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری خبر داد 
و اظهار کرد: در حال حاضر در استان سمنان 
۳۰ پروژه گردشگری در دست ساخت بوده 
و یک هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای این 
طرح ها هزینه شــده اســت و تکمیل این 
طرح ها زیرســاخت های گردشگرپذیری را 
برای استان به ارمغان خواهد آورد.وی ادامه 
داد: اجرای طرح های گردشگری استان زمینه 
اشتغال مستقیم بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر 
را فراهــم کرده و بهره برداری از این پروژه ها، 
ظرفیت گردشــگر پذیری استان سمنان را 
افزایش می دهد.سرپرست معاونت گردشگری 
و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگــی 
استان سمنان افزود: پروژه های سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری استان سمنان در کنار 
توان خوب گردشــگر پذیری، توانســته اند 
ظرفیت های استان را نیز تقویت کنند که در 
این ارتباط همراهی خوب مسئوالن را شاهد 
هستیم.وی گفت: این طرح ها دارای پیشرفت 
خوبی هستند و پس از بهره برداری یک هزار 
و ۳۳۸ تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه 
خواهد شــد. این پروژه ها شامل ایجاد هتل، 

اقامتگاه سنتی، مجتمع گردشگری، اقامتگاه 
بوم گردی، تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع 
در مجتمع خدماتی رفاهی و سفره خانه های 

سنتی است.
قاسم زاده از صدور و تمدید پروانه بهره برداری 
۱۵ واحد تأسیسات گردشگری،خبر داد و 
تصریح کرد: برگزاری ۱۵ دوره آموزشی برای 
راهنمایان، مدیران اقامتگاه های بوم گردی، 
حضــور فعــال در نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری تهران، نمایشــگاه گردشگری 
جهان اســالم در تهران، نمایشگاه علمی و 
فرهنگی رایزنان جمهوری اســالمی ایران 
در تهران از دیگــر فعالیت های مهم انجام 
شــده در این مدت اســت.وی از  برگزاری 
بیش از ۶۰ رویداد گردشــگری در استان 
ســمنان خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۶۰ 
جشنواره و رویداد گردشگری در سال جاری 
برنامه ریزی شــده بخشــی از آن تا کنون 
اجرایی شده اســت.وی ادامه داد: جشنواره 
گردشــگری »گل غلتان نوزاد« در امیریه 
دامغان، جشنواره گردشگری »امام در« در 
شهر کالته رودبار دامغان، جشنواره »زمرد 
حبله رود« در شهرستان گرمسار، مشارکت 
در برگزاری جشنواره گردشگری تابستانه 
شهر شــهمیرزاد، جشــنواره گردشگری 
»ســفر به توران« در شهرســتان شاهرود، 
جشنواره گردشگری »سفر به دشت شقایق 
کالپوش« در شهرســتان میامی، جشنواره 

گردشگری »آداب  و رسوم محلی چاشم« در 
شهرستان مهدی شهر از جمله رویدادهای 
گردشگری برگزار شــده است. سرپرست 
معاونــت گردشــگری و ســرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان با اشاره به 
تشکیل انجمن میراث فرهنگی و کمیته های 
گردشــگری در این اســتان گفت: انجمن 
میراث فرهنگی اســتان سمنان به ریاست 
اســتاندار ســمنان و پس از ابالغ دستور 
وزرای کشور و میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی تشــکیل شد. اســتاندار 
ســمنان، رئیس انجمن، معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری سمنان، قائم مقام 
و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان سمنان به عنوان دبیر 
انجمن میراث فرهنگی استان سمنان فعالیت 
خواهند داشت. همچنین انجمن حرفه ای 
اقامتگاه های بوم گردی و ســنتی اســتان 
ســمنان و کمیته های گردشگری استان 
سمنان نیز تشکیل شده اند.وی از صدور ۲۶ 
فقره موافقت اصولی در حوزه گردشگری این 
استان خبر داد و افزود: در یک  سال گذشته 
تعــداد ۲۶ فقره موافقــت اصولی از طریق 
سامانه موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات 
گردشگری صادر شده که در مراحل مختلف 
اداری بــرای عملیاتی شــدن روند اجرایی 
پروژه در دســت پیگیری قرار دارند. در این 
مدت مجوز ایجاد، اصالح و تکمیل با حجم 

سرمایه گذاری ۵ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال با 
پیش بینی اشتغال ۹۸۸ نفر صادر و عملیات 

ساختمانی پروژه ها آغاز شده است.
قاســم زاده اضافه کرد: هفــت پروژه ایجاد 
تأسیسات گردشگری با حجم سرمایه گذاری 
یک هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال و پیش بینی 
اشــتغال ۲۸۰ نفــر در حال اجراســت و 
۱۰۷ اتاق به ظرفیت اقامتی استان اضافه 
می شود.سرپرســت معاونت گردشگری و 
ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگــی 
اســتان از ورود بیش از ۲ هزار گردشــگر 
خارجی به استان سمنان خبر داد و گفت: ۲ 
هزار و ۲۰۴ گردشگر خارجی و بیش از یک 
 میلیون گردشگر داخلی در یک سال گذشته 
وارد اســتان سمنان شــدند و ۶۴۲ هزار و 
۹۴۰ گردشگر نیز در استان اقامت کردند.

وی افــزود: در حــال حاضر ۱۵ هتل، یک 
هتل آپارتمان، یک متل و پنج مهمان پذیر، 
۹۴ اقامتگاه بوم گردی، ۱۷ اقامتگاه سنتی، 
۸۷ خانه مسافر، ۵ مجتمع گردشگری، دو 
گردشگری کشــاورزی و ۶ اردوگاه و مرکز 
تفریحی سرگرمی گردشگری و گردشگری 
کشاورزی، ۲۹دفتر خدمات مسافرتی، ۴۰ 
رســتوران بین راهی، ۲۰ سفره خانه سنتی 
و ۳ موسسه آموزش گردشگری در استان 
سمنان فعال است.وی با اشاره به پروژه های 
گردشــگری در حال ساخت در این استان 
و ظرفیت های بالقوه آن گفت: در مجموع 
۳۲۴ واحد تأسیســات گردشگری، با ۹۸۷ 
اتاق و ظرفیت ۳ هزار و ۷۳۲ نفر در استان 
فعال است و این تأسیسات، زمینه اشتغال 
به کار یک هزار و ۲۶۸ نفر را فراهم کرده اند.

وجود ۳۲۴ واحد تأسیسات گردشگری در حال ساخت در استان سمنان
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