تهیه و ارسال
 ۲۰هزار لیتر
آب معدنی به
مناطق سیل
زده سیستان و
بلوچستان

پرسنل شهرداری و شورای شهر زرقان جهت کمک و حمایت به زلزله زدگان سیستان و بلوچستان  20هزار لیتر آب معدنی به این شهرستان ارسال کردند.
به گزارش خبر نگار ایلنا از زرقان ،پرسنل شهرداری و شورای شهر زرقان در اقدامی خیرخواهانه  ۲۰هزار لیتر آب معدنی توسط  ۲دستگاه کامیون به مناطق سیل
زده سیستان و بلوچستان ارسال نمودند.گفتنی است شهرداری زرقان در ابتدای سال  ۹۸نیز چندین دستگاه کامیون شامل مواد غذایی به مناطق سیل زده کرمانشاه
اعزام کرد.
شهردار زرقان در گفتگو با ایلنا گفت :هزینه خریداری این محموله از خود پرسنل شهرداری و شورای شهر زرقان تامین شده است.
استاندار هرمزگان خبر داد:

بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی  ۷۲۲پروژه
همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر در هرمزگان

اســتاندار هرمزگان از بهرهبرداری و
آغاز عملیات اجرایــی  ۷۲۲پروژه با
اعتباری بالغ بر هشــت هزار و ۱۳۵
میلیــارد تومان ،همزمــان با ایام اهلل
دهه مبارک فجر در استان هرمزگان
خبر داد.
به گزارش ایلنا از هرمزگان ،فریدون
همتــی با تبریــک و گرامیداشــت
فرارســیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر
و چهــل و یکمین ســالگرد پیروزی
انقالب اســامی ایران ،عنوان کرد:
مجمــوع تعداد پــروژه هــای قابل
افتتاح و آغــاز عملیــات اجرایی در
اســتان هرمزگان برای ایام اهلل دهه
مبارکفجر سال جاری722 ،پروژه با
اعتباری بیش از  8135میلیارد تومان
است.
وی ادامه داد :این میزان شامل افتتاح
 707پــروژه با اعتباری بالغ بر 7874
میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی
 15پروژه مهم در ســطح اســتان با
اعتبــار بیــش از  261میلیارد تومان
است.اســتاندار هرمزگان افزود :این
پروژه ها در زمینــه های مختلف در
شهرســتان های اســتان هرمزگان
به بهرهبرداری میرســند که در بین
شهرستان ها ،بندرعباس با تعداد 174
پروژه و اعتبار بیش از  5516میلیارد
تومان دارای بیشــترین تعداد پروژه
های افتتاح در دهه فجر است.
همتی تصریح کرد :همچنین بیشترین
تعــداد پــروژه ها مربــوط به بخش
مسکن ،عمران شــهری و روستایی
با  331پروژه است و بیشترین میزان
اعتبار نیز مربــوط به بخش انرژی با
اعتبار  2626میلیارد تومان است.

وی در ادامه به تعدادی از پروژههای
بــزرگ و شــاخص قابــل افتتاح در
هرمزگان اشــاره کرد و بیان داشت:
فاز اول نیروگاه ســیکل ترکیبی 890
مگاواتی هنــگام بــه ظرفیت 307
مگاوات با حجم سرمایه گذاری 150
میلیون یــورو از جمله این طرحهای
بزرگ است.
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد:
ایــن نیروگاه در زمینی به مســاحت
 42هکتــار در  12کیلومتــری غرب
بندرعباس احداث شــده و شــامل 2
واحد گازی  307مگاواتی و یک واحد
بخاری  280مگاواتی است.
همتــی تصریح کــرد :اســتفاده از
تکنولــوژی ســاخت توربینهــای
کالس  Fدر ایــن نیــروگاه موجب
افزایش راندمان بــه معنای مصرف
سوخت کمتر برای تولید برق واحد و
همچنین آالیندگی کمتر و در نتیجه
ارتقای ســطح بهره وری در صنعت
برق خواهد شد.

وی گفــت :دیگر طرح بــزرگ قابل
افتتاح در اســتان ،تولیــد گندله آهن
شرکت مادکوش با ســرمایه گذاری
 137میلیون یورو است.
اســتاندار هرمزگان اظهار داشت :سد
سرنی شهرستان میناب و خط انتقال
و تصفیه خانه آن با اعتبار  87میلیون
یورو و  55متر ارتفاع سد 61 ،میلیون
متر مکعب حجم مخــزن 460 ،متر
طــول تــاج و  38کیلومتر طول خط
انتقال ،آماده بهرهبرداری است.
همتی اضافه کرد :فاز دوم آب شیرین
کن  100هزار متر مکعبی بندرعباس
بــه ظرفیت  20هزار متــر مکعب با
اعتبار  2450میلیارد ریال  ،شامل یک
باب ایســتگاه پمپاژ  ،یک مخزن به
ظرفیت  5000مترمکعب  5 ،کیلومتر
خط انتقال و ظرفیت تامین آب 231
لیتر بر ثانیه دیگر طرح شــاخص در
استان است.
وی ادامه داد :فاز اول طرح آبرســانی
به بشــاگرد از ســد جگین با اعتبار

 1312میلیــارد ریال ،شــامل  2باب
ایســتگاه پمپاژ با یک پمپ هرکدام
بــه ظرفیت  60لیتر بر ثانیه  5 ،واحد
مخزن به ظرفیــت  9000مترمکعب
 76 ،کیلومتــر طول خــط انتقال و
ظرفیت تامین آب  30لیتر بر ثانیه نیز
آماده بهرهبرداری است.
اســتاندار هرمــزگان عنــوان کرد:
افتتــاح  168هکتــار گلخانــه تولید
محصوالت کشاورزی با اعتبار بیش
از  2677میلیارد ریال در شهرســتان
هــای رودان ،میناب ،حاجــی آباد و
بندرعباس و بهره برداری از ســامانه
های نوین آبیاری در ســطح 4000
هکتار از اراضی کشــاورزی استان با
اعتبار  680میلیارد ریال از پروژههای
مهم بخش کشاورزی استان است.
همتی خاطرنشــان کــرد :مجتمع
بنکداران بندرعباس بــا اعتبار 950
میلیارد ریال شــامل  193باب غرفه
نیز آماده افتتاح است.
وی افزود :بهرهبرداری از پســت برق
 230کیلوولــت فتوئیه شهرســتان
بســتک با اعتبــار  800میلیارد ریال
و پســت بــرق  63کیلوولــت طلوع
بندرعباس با اعتبار  600میلیارد ریال
دیگر طرحهای مهم استان هستند.
اســتاندار هرمزگان گفــت :نصب و
راه انــدازی تجهزات بــاک میانی
تزرج تا ایســتگاه راه آهن زادمحمود
بــا اعتباری حــدود  3میلیون یورو و
مخازن نگهداری فرآورده های نفتی
شرکت پتروآموت دریا با اعتبار 400
میلیارد ریال نیز بــرای ایام اهلل دهه
مبارک فجر ســال جاری در اســتان
هرمزگان ،آماده بهرهبرداری هستند.

بازدید بیش از  ۱۲هزار گردشگر خارجی از آثار تاریخی کرمانشاه
سرپرســت معاونــت گردشــگری
ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان کرمانشاه گفت:
از ابتدای امسال تا پایان آذر 12هزار
و  580گردشــگر خارجــی از اماکن
تاریخی استان بازدید داشتهاند.
بــه گزارش ایلنا از کرمانشــاه ،علی
صابر سرپرســت معاونت گردشگری
استان در گفت وگو با خبرنگاران ،با
اشاره به بازدید  568هزار گردشگر از
اماکن تاریخی کرمانشــاه طی  9ماه
نخست امســال ،اظهار کرد :از این
تعداد  12هزار و  580نفر گردشــگر
خارجی و مابقی گردشــگران داخلی
بودهاند.
وی با بیان اینکه بیشترین بازدید از
اماکن تاریخی استان با  343هزار نفر
مربوط به مجموعه فرهنگیتاریخی
طاقبســتان بــوده ،افــزود :پس از
طاقبستان ،مجموعه جهانی بیستون
با 160هزار نفــر ،تکیه معاونالملک
با  33هــزار و تکیــه بیگلربیگی با

25هزار گردشــگر در ردههای بعدی
اماکن پربازدید استان قرار گرفتهاند.
سرپرســت معاونــت گردشــگری
اســتان در ادامــه از رشــد 113
درصدی آمار بازدیدکنندگان از تکیه
بیگلربیگی خبــرداد و تصریح کرد:
در  9ماه نخستســال گذشته تعداد
بازدیدکننــدگان از این بنای تاریخی
12هزار نفر بود کــه با انجام برخی
اقدامات همچون تغییر درب ورودی

مجموعــه و معرفی بیشــتر آن به
مردم ،بازدیدکنندگان این بنا به بیش
از  25هزار نفر افزایش یافته است.
وی بــه تالشها برای رشــد آمار
بازدیدکننــدگان از اماکــن تاریخی
اســتان تا رویداد کرمانشــاه 2020
اشــاره کرد و گفت :از نوروز امسال
برای اجــرای برنامههای تبلیغاتی و
معرفــی جاذبههــا و اماکن تاریخی
اســتان از ظرفیتها و پتانسیلهای

دســتگاههای دیگــر نیز اســتفاده
خواهیم کرد.
صابر تاکید کــرد :تبلیغات در مراکز
درمانــی ،روی اتوبوسهــای بین
شــهری ،در صداوســیما ،آموزش و
پرورش و ...از برنامههایی اســت که
آن را برای افزایش آمار گردشگران
استان اجرا میکنیم.
او در ادامه به در پیش بودن نمایشگاه
بینالمللی گردشگری تهران از  23تا
 26بهمن هم اشاره کرد و گفت :این
نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است
تا بتوانیم ظرفیتهای گردشــگری
استان را به مردم ایران و کشورهای
شــرکت کننده در نمایشگاه معرفی
کنیم.سرپرســت معاونت گردشگری
استان یادآور شــد :کرمانشاه در این
نمایشگاه غرفهای  350متری خواهد
داشــت و تاکنــون  18مرکز بخش
خصوصی فعال در حوزه گردشگری
استان برای حضور در این نمایشگاه
اعالم آمادگی کردهاند.

استانها
شنبه  12بهمن ماه 139 8
شمــاره 3887
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ممانعت از ورود گردشگران به طبس
مصوبهای که سد راه تورها شد

مدیر کل میراث فرهنگی استان خراسانی جنوبی گفت :با مصوبه
شــورای امر به معروف و نهی از منکر این اســتان روز گذشته و
همزمان با وفات فاطمه زهرا(س) از ورود تورهای گردشگری به
شهرستان طبس ممانعت شد.
حســن رمضانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ،درباره مانع شدن
ورود تورهای گردشــگری از ســوی عوامل انتظامی به اســتان
خراســان جنوبی ،گفت :سال گذشته در شهرستان طبس عدهای
مســافر در ایام عزاداری محرم در کویر این شهرستان با رعایت
نکردن حجاب و پخش موســیقی باعث اعتراض مردم شــدند و
این در حالی بود که این افراد جزو تورهای گردشگری نبودند.وی
افزود :به دنبال این موضوع شورای امر به معروف و نهی از منکر
استان خراسان جنوبی جلسهای تشکیل و اعضای این شورا اعالم
کردند اقامتگاهها در روزهای وفات ائمه و ایام عزاداری باید تعطیل
شــوند و مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری نیز که
در این جلسه حضور داشتند اعالم کردند که این راه حل مناسبی
در برخورد با موضوع پیش آمده نیســت و در شــرایطی باید این
تصمیم گرفته شود که مستنداتی مبنی بر اینکه این افراد خاطی
جزو گردشــگران تور مجاز بوده و مرتکب خالف شده اند وجود
داشته باشد و ما به عنوان متولیان امر با افراد خاطی برخورد خواهیم
کرد.وی ادامه داد :اما اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر
استان خراسان جنوبی توضیحات ما را نپذیرفتند و علیرغم مخالفت
ما این طرح با رای گیری از اعضای شــورا مصوب شــد و گفتند
این طرح الزم االجرا است و اقامتگاهها باید در ایام عزاداریهای
عمومی تعطیل شوند و هر کدام در این ایام تعطیل نکنند از سوی
ی شوند.مدیرکل میراثفرهنگی
اماکن و نیروی انتظامی پلمپ م 
استان خراسانجنوبی عنوان کرد :در سفر اخیر آقای مونسان وزیر
میراث فرهنگیکشــور به شهرستان طبس در حضور امام جمعه
این شهرستان در خصوص همین موضوع توضیحاتی ارائه دادیم
که باید با افراد متخلف از سوی دستگاه های اجرایی برخورد شود
نه اینکه با اصل موضوع گردشــگری مخالفت و برخورد شود و با
ارائه مستندات افراد متخلف را به ما معرفی کنید تا با آنها برخورد
کنیم .ضمن اینکه تا امروز هیچکس هیچ مدرک مستندی مبنی
بر اینکه یک تور مجاز و مجوزدار مرتکب تخلف شــده باشــد و
یک اقامتگاه بومگردی مجوزدار قانون را رعایت نکرده باشــد به
اداره کل میراث فرهنگی اســتان ارائه نشده است.رمضانی تاکید
کرد :ما معتقدیم جامعه گردشگری در سایه همراهی و همکاری و
احترام متقابل بین گردشگر و جامعه محلی است که رشد و توسعه
پیدا میکند .اگر کســی تحت عنوان گردشگر به این استان آمده
و ارزشهــا و اعتقادات معنوی مردم را مد نظر قرار نداده و نادیده
بگیرد مســلما این گردشگری هرگز منجر به توسعه اقتصادی در
استان خراسان جنوبی نخواهد شد بلکه رنجیدگی مردم را در پی
خواهد داشت.وی گفت :متاسفانه روز گذشته نه تنها اقامتگاههای
بومگردی شهرستان طبس را به استناد همان مصوبه شورای امر
و به معروف و نهی از منکر شهرستان طبس تعطیل کردند بلکه
مانع ورود گردشگران به این شهرستان شدند ولی خوشبختانه با
پیگیریهای استاندار و رئیس کل دادگستری استان بعد از دو سه
ساعت معطلی این اتوبوسهای گردشگری برای بازدید وارد شهر
شدند و در حال حاضر ما مشکلی در این زمینه نداریم ولی مصوبه
شورای امر به معروف و نهی از منکر استان همچنان وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان خراسان جنوبی در پایان گفت:
برای برطرفشــدن این مشکل از طریق اســتانداری به وزارت
کشور نامه نگاری شده و اداره کل میراث فرهنگی استان از طریق
سازمان پیگیر این مصوبه شده تا بتوان با همکاری همه دستگاهها
شیوهای انتخاب کنیم که هم با متخلفان در حوزه گردشگری که
ارزشهای مردم را رعایت نکردند برخورد شود و هم مشکالت بر
سر راه گردشگری برداشته شود.

