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المللی

برگزاریهمایشبین
«نقش ادیان در اخالق صلح و دوستی» در شیراز
همایش بینالمللی «نقش ادیان
دراخــاق صلح ،عفو و دوســتی» که از
دیروز با حضور جمعی از پژوهشگران
داخلی و خارجی در تاالر مرکز اســناد و
کتابخانه ملی فارس در شیراز در حال
برگزاری است ،امروز نیز ادامه مییابد
«ســعید رحیمیــان» ،دبیرایــن
همایش بینالمللی به ایرنا گفت :از
مجموع ارسال  250چکیده مقاله به
دبیرخانه این گردهمایی ،داوران 60
مقالــه را بــرای ارائه در ایــن همایش
 2روزه برگزیدنــد .بنیانهــای نظــری
صلــح ،عفو و دوســتی از منظر ادیان

صلــح ،عفــو و دوســتی در تاریــخ و
سیاســت معاصــر در خاورمیانــه،
نقــش ادیــان ،جلوههــای صلــح
گســتری ادیــان در هنــر ،معمــاری و
ادبیــات صلــح ،عفــو و دوســتی در
توســعه ســامت و حفــظ محیــط
زیســت از منظــر ادیــان از محورهای
ایــن همایــش بــه شــمار میآیــد.
همزمــان با برپایی ایــن همایش ،فاز
نخست موزه صلح در دانشگاه شیراز
افتتــاح و نمایشــگاهی از آثــار هنــری
شــامل خطاطی،نقاشــی و پوســتر با
موضوع صلح برگزار میشود.

عکس :شانا

زاهدان  -محمد فرتوت عنایت/
تصمیــم مــردم سیســتان و بلوچســتان
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال
92باالخــره نتیجــه داد و محرومتریــن
اســتان کشــور در کانــون توجــه دولــت
یازدهــم قــرار گرفــت ،بــه طوری کــه در
مدت فعالیت این دولت هزاران میلیارد
تومــان بــرای اصــاح وضــع موجــود و
پیشرفت در این استان هزینه شده است.
سیســتان و بلوچســتان ،پرهوادارتریــن
اســتان خواهــان روحانــی در انتخابــات
ریاســت جمهوری گذشــته در شــرایطی
مــورد توجه دولــت یازدهم قــرار گرفت
که به عقیــده برخی کارشناســان محلی
تاکنون درهیچ دولتی اینقدر مورد توجه
نبوده است .بر اســاس گزارشها ،مردم
این اســتان در  5دوره انتخابات ریاســت
جمهــوری گذشــته بیشــترین رأی را در
ســبد آرای کاندیداهــای اصالحطلــب
ریختهاند و شــاید این رفتار آنان ریشه در
عمق محرومیت و بیتوجهی تاریخی به
اســتان باشــد که باالخره پس از گذشــت
چنــد دهــه دولــت یازدهــم توانســت
رضایت آنان را تا حدودی جلب کند.
 4200ëëطرح ناتمامارثیهدولتقبل
رئیــس دولــت یازدهــم درنخســتین
اظهارنظرهــای خــود در مورد سیســتان
و بلوچســتان خطــاب بــه «علی اوســط
هاشــمی» اســتاندار تــازه منصــوب این
اســتان گفتــه بود کــه فاصله بین شــیعه
و ســنی یک توطئه اســت و در زیر پرچم
انقالب اسالمی همه جای دارند ،اهمیت
چابهار و آینده آن باید جدی گرفته شود
و ساخت خط راهآهن چابهار -مشهد در
دســتور کار باشد .این سخنان روحانی در
شرایطی به «اوســط هاشمی» گفته شد
که دولت جدید در سیستان و بلوچستان
وارث  4هزار و  247طرح ناتمام از دولت
قبل بــود و میباید ضمــن تکمیل آنها،
بخشی از محرومیتهای تاریخی استان
را نیز رفع کند .چند وقت پیش اســتاندار
سیستان و بلوچستان در این باره گفت4 :
هزار و  247طرح نیمه تمام برای دولت
یازدهــم در ســال  92به جــای مانده بود
که بــرای اتمام آنها اعتبــاری افزون بر 2
هزار و  480میلیارد تومان مورد نیاز بود.
بــا عــزم دولت تدبیــر و امید بــرای پایان
دادن به طرحهــای عمرانی باقی مانده

از دولــت گذشــته 45 ،درصــد عملیــات
اجرایــی طرحهــای نیمــه تمــام آنها به
پایان رسیده است.
2000ëëمیلیاردتومان
برایتضمینتولیدکشاورزی
دولــت یازدهــم عــاوه بــر تکمیــل
بســیاری از طرحهــای ناتمــام ،رونــد
اجــرای چنــد طــرح بــزرگ در سیســتان
و بلوچســتان را کلیــد زد .انتقــال آب بــه
مزارع شــمال سیســتان و بلوچســتان با
 2هزار میلیــارد تومان اعتبار تنها یکی از
طرح هاســت که به گفتــه «رضا نجفی»
مدیرکل جهاد کشــاورزی استان ،تاکنون
 35درصد پیشرفت داشته و حداقل یک
هزار میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز آن
نیز پرداخت شــده اســت .وی درباره این
طــرح گفت :طــرح انتقال آب بــا لوله به
مزارع دشــت سیســتان از کم نظیرترین
طرحهــای زیربنایــی در حــال اجــرا در
منطقه اســت که با اتمــام آن در بدترین
شرایط آبی ،تأمین آب کشاورزی  ۵۰هزار
کشاورز این منطقه تضمین میشود.
ëëهزینه1000میلیاردتومان
برایفازنخستتوسعهبندرچابهار
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان
از افتتــاح فــاز نخســت طــرح توســعه
بندرشــهید بهشــتی چابهــار در روزهای
آینــده خبر داد و گفــت :تاکنون یک هزار
میلیــارد تومــان صــرف محوطهســازی،
ایجــاد اســکله و الیروبــی شــده و 650
میلیون دالر نیز پشــتوانه ارزی این طرح
بــرای ســاخت نیــروگاه بــرق و انبارهای
بزرگ اســت .اوسط هاشــمی با اشاره به
نقش پســابرجام در توســعه بندرشهید
بهشــتی افزود :با توجه به گشــایشهای
حاصــل از برجــام ،دو محمولــه بــزرگ
مدرنترین تجهیزات تخلیــه و بارگیری
از کشور آلمان خریداری شده که بخشی
از آنهــا وارد شــده و بخشــی دیگر بزودی
وارد بنــدر چابهار میشــود .با افتتاح این
فاز ،چابهــار نقش بینالمللی خود را در
تعامل با کشورهای اقیانوس هند (آیورا)
بخوبی ایفا میکند.
 ëëگازدار شدن زاهدان
با 2000میلیارد تومان
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان
بــا اشــاره بــه تکمیــل طــرح انتقــال گاز
ایرانشــهر بــه زاهــدان ،گفــت :در دولت

نیمنگاه

ëëدر دولت یازدهم زاهدان بهعنوان آخرین مرکز اســتان کشور به شبکه گاز سراسری متصل شد که بخشهای
مختلفشهرنیزدریکبرنامهزمانبندیشدهگازدارمیشود
ëëدولتیازدهمعالوهبرتکمیلبسیاریازطرحهایناتمام،رونداجرایچندطرحبزرگدرسیستانوبلوچستان
را کلید زد
ëëطرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان از کم نظیرترین طرحهای زیربنایی در حال اجرا در منطقه است
کهبااتمامآندربدترینشرایطآبی،تأمینآبکشاورزی ۵۰هزارکشاورزاینمنطقهتضمینمیشود

یازدهــم زاهدان بهعنــوان آخرین مرکز
اســتان کشــور بــه شــبکه گاز سراســری
متصل شد که بخشهای مختلف شهر
نیز در یک برنامه زمانبندی شده گازدار
میشود .برای شرکت ملی گاز ایران ،هر
روز تأخیــر در اجــرای طــرح ضرر اســت
زیــرا شــرکت گاز به دنبال کســب درآمد
اســت .این شــرکت تاکنون  760میلیارد
تومان صرف ایجاد  262کیلومتر شــبکه
و انتقــال گاز کرده و بایــد  2هزار میلیارد
تومــان بــه طور کلــی هزینه شــود تــا گاز
شــهری زاهــدان وصــل شــود ،بنابرایــن
شرکت ملی گاز به دنبال تکمیل طرح و
انشعاب است تا برگشت سرمایه داشته
باشد و به درآمدزایی برسد و شرکت گاز
از همه ما مشتاقتر در تکمیل این طرح
است.
ëëتوسعهسیستانوبلوچستان
باگازرسانی
«علــی کرد» نماینده مردم خاش در

مجلس شورای اسالمی نیز گازدار شدن
زاهدان را زمینهای برای توســعه یافتگی
اســتان و افزایــش اشــتغال توصیف کرد
و گفــت :وقتــی منطقــهای از گاز طبیعی
بهرهمند میشود به دنبالش آن منطقه
توســعه یافته و مزایایی چون اشتغال را
به دنبــال دارد .با عنایت به این موضوع
تأکید ما این اســت که باید هر چه سریع
تــر دولــت تمامــی مناطــق سیســتان و
بلوچستان را از گاز طبیعی بهرهمند کند،
نه اینکه تنها شــعله گاز را در مرکز استان
روشن کند و انتقال گاز به سایر مناطق با
کندی صورت گیرد.
1100ëëمیلیاردتومان
طرح بهرهبرداری شده در سال95
بــر اســاس گــزارش اســتانداری
سیســتان و بلوچســتان ،دولت فقط در
دهه فجر و هفته دولت ســال  95بیش
از یــک هــزار و  521طــرح بــا اعتبار یک
هــزار و  139میلیارد تومان را در اســتان

اختصاص 744هکتار زمین
برای تولید انرژی پاک در هرمزگان
بــرای تجمیــع فعالیتهای مرتبط
بــا تولیــد انــرژی پــاک ماننــد انــرژی
خورشــیدی و بــادی در هرمــزگان،
 ۷۴۴هکتــار زمیــن اختصــاص
یافــت .بــه گــزارش ایســنا« ،مســعود
پاکــزاد» ،مدیــرکل جــذب وحمایــت
ازســرمایهگذاری اســتانداری هرمزگان
در نشســت مشترک با ســرمایهگذاران
ایتالیایــی درحــوزه تولیــد انــرژی پاک،
گفــت :ایــن زمیــن در حومــه شــهر
بندرعبــاس در جــاده بندرعبــاس -
مینــاب درنظــر گرفتــه شــده اســت.
اختصاص ایــن زمین برای تســریع در

فعالیتهــای ســرمایهگذاری در زمینه
تولید برق از انرژیهای پاک نظیر انرژی
خورشیدی است تا همه سرمایهگذاری
ایــن بخــش در یکجا مســتقر شــوند و با
کمترین مشــکالت و بوروکراســی اداری
نسبت به ســرمایهگذاری و تولید انرژی
اقــدام کننــد« .فابیــو تورزنــی» ،رئیــس
هیأت ســرمایهگذاری ایتالیــا نیز دراین
نشســت ،گفــت :هــدف مــا از ســفر بــه
ایران بویژه هرمزگان در مرحله نخست
شناســایی ظرفیتهای ســرمایهگذاری
این اســتان در زمینه تولید برق از طریق
انرژی خورشید و باد است.

بــه بهرهبــرداری رســانده اســت .ایــن
طرحهــا در حــوزه بهداشــت و درمــان،
راهسازی و حمل و نقل ،آبرسانی ،برق
رســانی ،آموزش عالی و مدرسهســازی
بوده است.
ëëافتتاح 6طرح بزرگ
درسفررئیسجمهوری
در ســومین ســفر رئیــس جمهوری
به سیســتان و بلوچســتان که  10اسفند
سال گذشته انجام شــد 6 ،طرح بزرگ
و توســعهای در این اســتان افتتاح شد.

این طرحها شــامل راهاندازی باند دوم
فــرودگاه بینالمللــی زاهدان بــا اعتبار
 600میلیــارد ریــال ،افتتــاح نخســتین
شــرکت هواپیمایــی محلــی اســتان،
بهرهبــرداری از  81کیلومتــر بزرگــراه،
افتتــاح معدن و کارخانــه فرآوری مس
چهــل کــوره نصــرت آبــاد ،راهانــدازی
 333طــرح مخابراتــی و بهرهبــرداری
از طرح بزرگ گازرســانی از ایرانشهر به
زاهدان اســت .در طول چند ســال اخیر
مراحل اجــرای طرحهایی نظیر انتقال
گاز بــه چابهــار ،مجتمــع پتروشــیمی
مکــران ،راهآهــن چابهــار -زاهــدان و
فــرودگاه چابهــار نیــز در سیســتان و
بلوچســتان شــروع شــده کــه بــه گفتــه
مسئوالن برخی از آنها پیشرفت زیادی
داشته است.
ëëتحقق 90درصدی وعدههای دولت
دکتر روحانی در جریان سفر استانی
خــود بــه سیســتان و بلوچســتان وعده
اجــرای  99طــرح و تفاهمنامــه شــامل
 23وعــده 54 ،تفاهمنامــه و 22طــرح
ســرمایهگذاری را بــه مردم سیســتان و
بلوچستان داد.
«ماندانا زنگنه» ،دبیرســتاد پیگیری
مصوبــات ســفر رئیــس جمهــوری بــه
سیســتان و بلوچســتان دربــاره درصــد
تحقــق وعدههــای رئیــس جمهــوری،
گفــت :تاکنــون  90درصــد وعدههــا و
تفاهمنامههــای ســفر ســال  93رئیس
جمهــوری به این اســتان اجرایی شــده
اســت .از  54تفاهمنامه امضا شــده در
جریان سفر سال  93رئیس جمهوری،
 99درصد اجرایی شده است .همچنین
از کل  23وعــده و  184طــرح تعریــف
شــده در جریــان ســفر ســال  93دکتــر
روحانــی به اســتان به ترتیــب  17وعده
معادل  74درصــد و  118طرح معادل
 64درصد محقق شده است.

editorial@iran-newspaper.com
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شناسایی 83محوطه تاریخی
در جهرم

یهای
شــیراز -خبرنــگار «ایــران»  /بررســ 
باستانشناســی در بخش «خفر» شهرستان جهرم
فــارس بــه شناســایی  83محوطــه پیــش از تاریــخ،
تاریخی و اســامی انجامید«.مجید منصوری» رئیس هیأت بررســی باستان
شناســی بخش خفر اظهار داشــت :روش بررســیهای باســتان شناســی این
بخــش با جمــعآوری تصاویر ماهوارهای ،عکس هوایی ،بررســی پیمایشــی و
اطالعات بومی صورت گرفته است.

هوای کشور گرم میشود
ســازمان هواشناســی از افزایش دمای هوا در سراســر کشــور خبرداد.
بــه گــزارش این ســازمان ،رونــد افزایش دما کــه از دیروز شــنبه دوم
اردیبهشــت ماه در بیشــتر اســتانها شــروع شــده ،امروز یکشنبه نیز
ادامه خواهد داشت و دمای هوا در بیشتر نقاط کشور اضافه میشود.
همچنیــن امروز شــاهد وزش شــدید باد در مناطق شــرقی و جنوب
شرقی کشور خواهیم بود و این شرایط تا فردا دوشنبه نیز ادامه دارد.

اجرای عملیات عمرانی در جاده کرج  -چالوس
شنبهها تا چهارشنبه ها
عملیات عمرانی روکش آسفالت درجاده کرج  -چالوس از دیروز شنبه آغاز شد.
سروان «علی بابازاده» ،رئیس مرکز فرماندهی کنترل وترافیک پلیس راه البرز در
توگو با ایرنا ،افزود :این عملیات عمرانی تا  20شهریور ماه از تونل شماره  5تا
گف 
کندوان ادامه دارد .وی درخصوص ساعات اجرای عملیات عمرانی خاطرنشان
کرد :این عملیات روزهای شــنبه تا سهشنبه از ساعت  8صبح تا  17و در روزهای
چهارشــنبه ازساعت  8صبح تا  12ظهر انجام میشود .در زمان اجرای آسفالت
کاری ترددها در محدوده تعیین شده بویژه تونلها به صورت نوبهای خواهد بود.

تونلهای گردنه «صلواتآباد» سنندج
یکطرفه میشود
گروه ایران زمین /به منظور ارتقای گردنه «صلوات آباد» کردستان
بــه بزرگــراه 5 ،دهنه تونلی که در این مســیر قرار دارد به مســیر رفت
تبدیل شــده و مســیر برگشــت بــه صورت کنارگذر ســاخته میشــود.
«عبدالمحمد زاهدی» اســتاندار کردســتان اظهار داشت :با توجه به
ســرعت قابل قبولی که در اجرای این طرح وجود دارد ،به طور حتم
این گردنه تا تابســتان ســال  97دوبانده خواهد شد .همچنین جهت
تســریع در اجرای این طرح در  3قطعه و به  3پیمانکار واگذار شــده
است .تونل اول از سمت سنندج از لحاظ خاکشناسی و شرایط ویژه
توپوگرافــی نیازمند بررســی مجدد اســت ،اما  4تونــل دیگر یکطرفه
میشــود .گردنــه صلواتآبــاد بــرای مــردم ســنندج یــک تفرجــگاه
محســوب میشود و بر همین اســاس در نظر داریم با ایجاد مبلمان
جادهای مناسب این منطقه را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کنیم.
لونیم آینده هر قطعه از این مسیر
استاندار کردستان گفت :تا یک سا 
به اتمام برسد زیربار ترافیکی خواهد رفت.

