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اردبيل- ميانه به 
عنوان پ�روژه اي 
فراموش ش�ده شناخته مي ش�ود كه بيش از 14 
س�ال از اولين كلنگ زني آن مي گ�ذرد و مردم 
نتوانسته  اند سوت قطار را بشنوند. حاال اين طرح 
با افزايش اعتبارات مالي 80 درصدي رونق يافته 
و قرار است بر اساس گفته رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كشور طي دو سال آينده به بهره برداري 
برسد. خبر مسرت بخش�ي كه از اتصال شبكه 
ريلي راه آهن اردبيل به جمه�وري آذربايجان و 
افزاي�ش فعاليت ه�اي اقتص�ادي در اين محور 

حكايت دارد. 
پروژه راه آهن اردبيل- ميانه كه عمليات اجرايي آن 
بيش از 14 سال طول كشيده است تنها به عنوان يك 
طرح ملي مطرح نيس��ت؛ چرا كه با افتتاح اين خط 
راه آهن، شبكه ريلي ايران به كشورهاي آذربايجان، 
روس��يه و غيره متصل مي ش��ود. اتفاق بزرگي كه 
مي تواند فعاليت هاي تجاري را تسهيل كند و رونقي 
اقتصادي را هم براي اردبيل و هم كش��ور رقم بزند. 
همچنين اين خط ريلي مسير اردبيل به پايتخت را 
هم كوتاه تر مي كند. بنابر اين فوايد اين طرح به عنوان 
طرحي حياتي براي كشور مطرح است، پروژه اي كه 
از سال 83 تصويب رسيد و به طور رسمي از سال 84 
كليد خورد و طي همه اين سال ها با موانع بسياري 
روبه رو شد كه مهم ترين آن نبود منابع مالي عنوان 
مي شود. البته در كنار مشكالت مالي، مدت كوتاهي 
هم مس��ير اين طرح غيركارشناسي عنوان مي شد 
و برخي از مسئوالن ناآگاهانه بر ضرورت توقف آن 
تأكيد مي كردن��د. پروژه اي ك��ه از مدت ها پيش از 
سوي كارشناسان زبده بررسي شده بود و ايرادي در 

آن وجود نداشت. حاال اين طرح بعد از گذشت يك 
دهه با تمام فراز و نشيب هايي كه پشت سر گذاشته 
است، باالخره با همت تعدادي از متوليان و تخصيص 
منابع مالي و در نظر گرفتن رديف بودجه اي مناسب 

روح دوباره اي در آن دميده شده است. 
 افزايش 80 درصدي بودجه راه آهن اردبيل

راه آهن اردبيل- ميانه به عن��وان بزرگ ترين پروژه 
ريلي كشور با طول 175 كيلومتر درحال اجراست 
و حدود70 درصد پيش��رفت فيزيكي دارد. به رغم 
اينكه تا چندي پيش اميدي به اين نبود كه اين طرح 
بين المللي در زمان موعود و سال 99 به بهره برداري 
برس��د، اما حاال با تزريق بودجه كاف��ي متوليان از 
افتتاح آن طي دو سال آينده خبر مي دهند. در اين 
خصوص معاون رئيس جمهور با تأكيد بر اين موضوع 
كه پروژه راه آهن اردبيل از اولويت هاي دولت است 

و مطابق برنامه زمان بندي به بهره برداري مي رسد، 
مي گويد: »يكي از اولويت هاي اصلي دولت توسعه 
شبكه ريلي است و ظرف دو سال آينده پروژه راه آهن 
ميانه - اردبيل به بهره برداري مي رسد.« محمدباقر 
نوبخت با اش��اره به پيش��رفت فيزيك��ي اين طرح 
مي افزايد: »تا پايان امس��ال 170 ميليارد تومان از 
يك محل و 300 ميليارد تومان از محل هاي ديگر به 
اين پروژه تزريق مي شود كه نسبت به سال گذشته 
اعتبارات اين پروژه تا 80 درصد افزايش يافته است.« 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه مي دهد: 
»راه آهن اردبي��ل - ميانه به ط��ول 175 كيلومتر 
در حال ساخت اس��ت و قطارهايي با سرعت باال و 
حدود 160 كيلومتر بر ساعت براي آن پيش بيني 
ش��ده و قرار اس��ت بزرگ ترين پل ريلي كشور در 
اين پروژه احداث  شود.« به گفته اين مقام مسئول 

سازمان برنامه و بودجه كشور آماده نهايت همكاري 
با مسئوالن اس��تان اردبيل براي تكميل پروژه هاي 
زير ساختي و به ويژه پروژه راه آهن است و با همت 

مسئوالن اين طرح شتاب بيشتري مي گيرد. 
 اتصال اردبيل به آذربايجان در سال 99

طي سال هاي گذشته ش��بكه هاي ريلي قزوين به 
رشت، كردستان، آذربايجان غربي و همدان راه اندازي 
و به بهره برداري رسيده است كه با اتمام پروژه راه آهن 
اردبيل نه تنها ش��اهد رونق گردش��گري در فصول 
مختلف سال خواهيم بود، بلكه با افزايش مبادالت 
تجاري، كسب و كار و اقتصاد نيز توسعه خواهد يافت. 
نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسالمي در 
خصوص اهميت طرح راه آهن اردبيل- ميانه تأكيد 
مي كند: »اين ط��رح به عنوان س��خت ترين پروژه 
ملي كشور مطرح است كه در برگيرنده مسير هاي 
كوهستاني و صعب العبور اس��ت. با اين حال به اين 
دليل كه اجراي اين پروژه مي تواند كمك بزرگي در 
كوتاه كردن مسيرها و جابه جايي مسافر و كاالهاي 
توليدي كند، از اهميت بزرگي برخوردار اس��ت.« 
محمد فيضي با اشاره به دليل عمده تأخير در اجراي 
پروژه ريلي اردبيل- ميان��ه اضافه مي كند: »هزينه 
احداث اين پروژه باالي هزار ميليارد تومان برآورد 
شده و در طول 11 سال يعني از سال 84 تا 94 تقريباً 
300 و 27 ميليارد تومان به اي��ن پروژه تخصيص 
داده شده اس��ت.« از همين رو نمايندگان استان، 
استانداري و ديگر مسئوالني اس��تاني وارد ميدان 
شدند و در راستاي رفع موانع اين طرح گام برداشتند 
كه نتيجه آن افزايش اعتبارات و تسريع يافتن پروژه 
ريلي اردبيل ميانه شده است. طرحي كه قرار است 
به واسطه آن مردم اردبيل در سال 99 سوت خوش 

قطار را در استان شان بشنوند. 

  فارس: مدي��ركل اوقاف و ام��ور خيريه فارس از انج��ام 135هزار 
مترمربع فعاليت هاي عمراني ش��امل تكميل و توسعه، تعمير و مرمت 
در اماكن متبركه استان خبر داد.  حجت االسالم عباس موسوي افزود: 
135هزار مترمربع فعاليت هاي عمراني شامل تكميل و توسعه، تعمير 
و مرمت در اماكن متبركه اس��تان و ايجاد زير س��اخت هاي اساسي به 
منظور خدمت رساني مطلوب به زائران و در نهايت تبديل بقاع متبركه 
به قطب فرهنگي انجام شده اس��ت.  وي ادامه داد: فرايند ساماندهي 
كارشناس��ي ها در مجموعه اوقاف فارس به منظور تسريع و همچنين 
جلب رضايت مندي ارباب رجوع آغاز شده به نحوي كه بيش از 120 نفر 
كارشناس رسمي دادگستري در حوزه هاي كشاورزي و راه و ساختمان 

با ادارات اوقاف فارس همكاري مي كنند.
  گيالن: همزمان با نهمين روز دهه فجر 142 واحد مسكن مهر و 35 

واحد مسكن فرهنگيان با حضور مسئوالن به متقاضيان واگذار شد. 
رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي انزلي در حاشيه واگذاري 142 
واحد مسكن مهر شهرستان انزلي اظهاركرد: از اين تعداد 84 واحد از 
تعاوني و 58 واحد مسكن كارگري است.  عبدالمجيد جوانبخت با بيان 
اينكه براي هركدام از واحدهاي مسكن مهر بيش از 52 ميليون تومان 
هزينه شده است، افزود: 25 ميليون تومان از اين مبلغ آورده اعضا و 37 

ميليون تومان نيز تسهيالت بانكي است. 
  همدان: رئيس اداره راه و شهرس��ازي شهرس��تان تويس��ركان از 
بهره برداري پروژه راه روستايي ترميانك با اعتبار 641 ميليون تومان 
خبر داد.  علي محمد اصغري در اين خصوص گفت: اين پروژه با هدف 
افزايش رضايت مندي مردم عزيز منطقه، افزايش ايمني، تس��هيل در 
عبور و مرور و ارتقاء كيفيت با بيس و آسفالت در اين محور به طول يك 
هزار متر انجام  شده است.  وي بابيان اينكه براي اتمام اين پروژه 641 
ميليون تومان اعتبار هزينه شده اس��ت، افزود: شهرستان تويسركان 
مجموعاً داراي 265 كيلومتر راه روستايي است كه قبل از انقالب هيچ 

راه روستايي آسفالته در اين شهرستان وجود نداشت. 

نوروز سال 95 بود كه رهبر معظم انقالب به مناسبت 
سال نو در حرم رضوي فرمودند: » اقتصاد مقاومتي، 
اقتصادي دانش بنيان اس��ت يعني از پيشرفت هاي 
علمي استفاده مي كند، به پيشرفت هاي علمي تكيه 

مي كند و اقتصاد را بر محور علم قرار مي دهد.«
اين اظهارات موجب ش��د تا فعاليت ش��ركت هاي 

دانش بنيان از سرعت بااليي برخوردار شوند. 
در اين ميان ليزر، فوتونيك و ساختارهاي ميكروني، 
آب، خشكسالي فرسايش و محيط زيست، سلول هاي 
بنيادي، گياهان دارويي و طب سنتي، مواد و ساخت 
پيش��رفته، انرژي هاي تجديدپذي��ر، فرهنگ علم، 
فناوري و اقتصاد دانش بني��ان، علوم و فناوري هاي 
ش��ناختي، نفت، گاز و ذغال س��نگ، نانو، زيس��ت 
فناوري، صنايع دانش بنيان دريايي، بهينه س��ازي 
انرژي و محيط زيس��ت، صنايع دانش بنيان هوايي 

و هوان��وردي، فن��اوري اطالع��ات، ارتباط��ات و 
ميكروالكتريك، نرم و هويت ساز از جمله موارد علمي 
به حساب مي آيند كه نياز است در زمينه استفاده از 
آنها و كاربردهاي مختلف آنها سرمايه گذاري ويژه اي 
انجام پذيرد؛ موضوعاتي كه در دو دهه اخير و با مطرح 
شدن آنها در محافل علمي از جايگاه ويژه اي در كشور 

و محافل علمي برخوردار شده اند. 
در اين ميان اس��تان مركزي به دلي��ل موقعيت آن 
از جمله مناطقي به ش��مار مي رود كه محققان آن 

توانسته اند بهره خوبي از اين موقعيت ببرند. 
 2ميلي�ارد ص�ادرات س�هم ش�ركت هاي 

دانش بنيان استان مركزي 
در ميان از اس��تان هايي كه تا كنون توانسته اند در 
زمينه ش��ركت هاي دانش بنيان قدم هاي خوبي را 
بردارند مي توان از استان مركزي نان برد؛ موضوعي 

كه به گفته رئيس پارک عل��م و فناوري آن موجب 
شد تا صادرات شركت هاي دانش بنيان و محصوالت 
فناور اس��تان از مرز يك ميلي��ون و 800 هزار دالر 
بگذرد. به طوري كه اين س��هم را مي توان در سايه 
تقويت زيرساخت هاي هدفمند در صنعت، كشاورزي 

و خدمات به صورت جدي افزايش داد. 
محمد رفيعي مي گويد: » پارک علم و فناوري يك 
پايش جدي بر زيست بوم و اكوسيستم كارآفريني 
و نوآوري در اس��تان داش��ته كه در نتيجه متوجه 
خاموش��ي يا نبود يكس��ري مؤلفه اصلي شديم كه 
اين مؤلفه ها مربوط به دانشگاه ها و نهادهاي دولتي 

است.«
وي مي افزايد: » با حمايت اس��تانداري و دانشگاه ها 
اين مشكالت و خألها برطرف شده، اما در بخش هاي 
ديگر نبود س��رمايه گذارهاي ريسك پذير احساس 

مي ش��ود.« پارک علم و فناوري با هم��كاري اتاق 
بازرگاني، دانشگاه صنعتي، دانشگاه اراک و دانشگاه 
علوم پزشكي، صندوق پژوهش و فناوري فن آفرين 
را ب��راي اولين بار در اس��تان كليد زده اس��ت كه با 
آورده 5 ميليارد و 500 ميلي��ون تومان كار خود را 
آغاز كرده است و اميدواريم با كمك معاونت علمي 
رياست جمهوري به 9 ميليارد برسد. ايجاد صندوق 
فناوري و پژوهش از اولويت هاي پارک علم و فناوري 

استان بود. 
به گفته رئيس پارک علم و فناوري اس��تان مركزي 
ايجاد سايت جامع و واگذاري اراضي سايت جامع از 
جمله اولويت هاي پارک علم و فناوري است كه اين 
اراضي به شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناوري 
كه در پارک مستقر هستند در قالب اسناد 33 يا 99 
ساله واگذار مي شود.  موفقيت  اين شركت ها موجب 
شده تا در حال حاضر حدود 160 واحد و 34 شركت 
دانش بنيان در پارک علم و فناوري فعاليت داش��ته 
باشند و بيش از 50 درصد شركت هاي دانش بنيان 
در پارک مستقر شوند.  اين درحالي است كه پارک 
علم و فناوري استان در جشنواره شيخ بهايي در دو 
حوزه رتبه نخست را كسب كرده است و همچنين در 
دستاوردهاي پژوهشي معاونت علمي و وزارت علوم، 
استان به عنوان يكي از پارک هاي برگزيده در كشور 
معرفي شده است.  همچنين، تقويت پيوست هاي 
حوزه اجرايي، تصميم سازي، برنامه ريزي و مطالعات 
عرصه صنعت، توليد و تكميل زنجيره توسعه مبتني 
بر فناوري موضوعي است كه در استان مركزي بايد به 

شكل ويژه به آن پرداخته شود. 
 فعاليت 4000شركت دانش بنيان در كشور 

اهميت ايجاد ش��ركت هاي دانش بنيان در مناطق 
مختلف كشور موجب شده تا در حال حاضر 4000 
شركت در اين زمينه در استان هاي مختلف كشور 
فعال بوده و توليدات خود را ب��ه بازارهاي داخلي و 
خارجي عرضه كنند.  وزير علوم با تأييد اين موضوع 
مي گويد: »اين مهم موجب شده تا 190 مركز رشد 
دانشگاهي كه تنها در دانشگاه ها داريم كار حمايت از 

شركت هاي كوچك و صاحبان ايده را انجام  دهد.«
منصور غالمي با بيان اينكه 43 پارک علم و فناوري 
در كشور داريم كه حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
را دارند و خدمات ارزان قيم��ت و رايگان در اختيار 
آنها قرار مي دهند، مي افزايد: »در بخش پارک هاي 
دانشگاهي 4هزار شركت دانش بنيان مستقر داريم؛ 
برخي از اينها توليداتي دارند كه به كشورهاي ديگر 
صادر مي شود.«  وي ادامه مي دهد: »در دوره 40 ساله 
انقالب، دانشگاه ها از سه فاز تربيت نيروي انساني به 
سمت توسعه تحقيقات و توس��عه فناوري، تبديل 
فناوري به ثروت، كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار 

حركت كرده اند.«

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5588 سه ش��نبه 23 بهمن 1397 | 6 جمادي الثاني 1440 |

فعاليت 4هزار شركت  دانش بنيان در كشور 
در دهه چهارم انقالب اسالمي 

هم اكنون صادرات شركت هاي دانش بنيان و محصوالت فناور استان مركزي از مرز يک ميليون و 837 هزار دالر نيز گذشته است 

راه آهن اردبيل- ميانه با افزايش 80 درصدي اعتبارات مالي در سرازيري احداث
بزرگ ترين پل ريلي كشور سال 99 به بهره برداري مي رسد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان:
۸۸۶ روستاي زنجان

 بعد از انقالب برق رساني شده است
قبل از انقالب هفت روس�تاي اس�تان     زنجان
زنجان برق داشت كه به بركت پيروزي 
انقالب اسالمي، با برق رس�اني به 88۶ روستا، ش�مار روستاهاي 

برق دار به 893 رسيد. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اس��تان زنجان با اعالم اين مطلب 
گفت: شركت توزيع نيروي برق استان زنجان از ابتداي پيروزي انقالب 
اسالمي تاكنون هم راستا با ساير ش��ركت هاي برق كشور مسير رشد و 
ترقي را سپري كرده است.  عليرضا عليزاده با بيان اينكه در حال حاضر 
اين شركت 443 هزار مشترک برق دارد، اظهار كرد: 100 درصد مناطق 
شهري استان زنجان از نعمت برق برخوردار هستند.  مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق استان زنجان به بهره مندي روستاييان از نعمت برق در 
استان اشاره كرد و گفت: قبل از انقالب هفت روستاي استان زنجان برق 
داشت ولي به بركت پيروزي انقالب اسالمي، امروز 893 روستاي استان 
از نعمت برق برخوردار هستند.  عليزاده تأكيد كرد: 97/5 درصد جمعيت 
روستايي استان زنجان برق  دارد و اين از بركات نظام جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت.  وي افزود: در استان زنجان روس��تاهاي باالي 10 خانوار 
از نعمت برق بهره مند هس��تند و طي چهل س��ال اخير به طور متوسط 
مشتركان برق در سال 12/8 درصد رشد داشته است.  مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق استان زنجان ابراز كرد: در ايام اهلل دهه فجر تعداد 312 
پروژه با اعتبار 73 ميليارد ريال در استان زنجان توسط شركت توزيع برق 
به بهره برداري مي رسد.  عليزاده گفت: اين طرح ها شامل طرح هاي تأمين 
برق واحدهاي صنعتي، تجاري، بهداشتي و درماني، آموزشي، كشاورزي 

و مجتمع هاي مسكوني و برق رساني به دو روستا است. 

افتتاح و كلنگ زني ۱۳۷ پروژه دهه فجر
در گرگان 

137 پ�روژه عمران�ي و اقتص�ادي     گلستان 
شهرستان گرگان با اعتبار يک هزار و 
۲9۲ ميليارد ريال با حض�ور وزير امور اقتص�اد و دارايي افتتاح و 

كلنگ زني شد. 
استاندار گلستان در اين مراسم گفت: در دو سه سال اخير كه شرايط 
براي ما سخت تر شده است، اما سرعت رشد توسعه در گلستان بهبود 
يافته است.  س��يدمناف هاش��مي افزود: پروژه هاي متعددي با اعتبار 
نزديك ب��ه 7 هزار ميليارد تومان در س��فر رئيس جمه��ور و دهه فجر 
در گلستان افتتاح يا كلنگ زني ش��د.  وي ادامه داد: در شرايط عادي  
نمي تواني��م عقب ماندگي ه��اي اس��تان را جبران كني��م و بايد تمام 
اقدامات ما مضاعف شود.  استاندار گلستان خاطرنشان كرد: گلستان 
با توليد ساالنه 5 ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي، نقش بسزايي 
در تأمين امنيت غذايي كش��ور دارد.  هاش��مي تصريح كرد: در سفر 
رئيس جمهوري به استان 20 هزار ميليارد تومان تفاهمنامه با بانك ها، 
بخش خصوصي و صندوق توسعه به امضا رس��يد.  وي يادآور شد: در 
دو سال گذشته 45 هزار شغل در استان ايجاد شد.  استاندار گلستان 
پروژه هاي راه آهن گرگان به مش��هد، برقي كردن راه آهن اينچه برون 
به گرمسار و پتروش��يمي را از جمله پروژه هاي مهم در دست اقدام در 
استان دانست و گفت: اجراي اين پروژه ها مي تواند 5 تا 10 هزار شغل 

در استان ايجاد كند. 

رئيس منابع طبيعي چابهار خبرداد

سيرآبي عرصه هاي طبيعي چابهار 
   سيستان وبلوچستان   رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري 
چابهار تعداد سازه هاي آبگيري شده 
در اين شهرستان را 83 عدد و حجم روان آب هاي استحصال شده در 
اثر بارندگي هاي اخي�ر را بالغ ب�ر 30 ميليون مترمكع�ب اعالم كرد. 
محمد راهداري اظهار داشت: در اثر بارندگي هاي هفته گذشته سازه هاي 
خاكي، هوتك ها )مخازن ذخي��ره آب طبيعي( و بندهاي كوتاه احداث 
شده در حوزه شهرستان چابهار آبگيري شده است.   وي بيان داشت: مهار 
آب باران، كنترل سيل، تغذيه سفره هاي زيرزميني، مديريت روان آ ب ها، 
كمك به پايداري منابع آب و خاک و توسعه پوشش گياهي از مهم ترين 
اهداف سازه هاي آبخيزداري در منطقه است.   رئيس اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري چابهار تعداد سازه هاي آبگيري شده در اين شهرستان را 
83 عدد و حجم روان آب هاي استحصال شده در اثر بارندگي هاي اخير 

را بالغ بر 30 ميليون مترمكعب اعالم كرد.

۱۳پروژه  بخش كشاورزي در قروه افتتاح شد 
هم زمان با نهمي�ن روز از دهه فجر 13     كردستان 
پروژه بخش كشاورزي در قروه با اعتبار 
13 ميليارد و ۵99 ميليون تومان اشتغالزايي براي 87 نفر در كنار 
اس�تفاده از تس�هيالت اش�تغال پايدار روس�تايي افتتاح ش�د. 
به گفته رئيس جهاد كش��اورزي قروه پروژه هاي قابل افتتاح ش��امل 
پرواربندي گوساله 50 رأس��ي، 4 مورد گوسفند داشتي 75 رأسي، دو 
مورد آبياري تحت فشار باراني و يك مورد قطره اي، دو مورد آبياري كم 
فشار، عمل آوري و بسته بندي انواع گوشت طيور بود.  خسرو كريمي 
پناه همچنين از كلنگ زني پروژه احداث سيلو 20 هزارتني شركت آرد 
وحدت قروه در اين راستا خبر داد.  وي ميزان اشتغالزايي اين پروژه ها 
را 87 نفر با تثبيت شغل براي 41 نفر دانست و تصريح كرد: اعتبارات 
اين پروژه ها از دو بخش دولتي و خصوصي بوده كه اعتبارات دولتي به 
ميزان 8 ميليارد و 482 ميليون و 400 هزار تومان و آورده سرمايه گذار 

هم 5 ميليارد و 116 ميليون و 600 هزار تومان است. 
همچنين س��يد احمد ذكريايي نژاد معاون بهبود توليدات دامي جهاد 
كشاورزي كردستان هم گفت: سهم اس��تان كردستان از اين طرح ها 
295 مورد با اعتبار 142 ميليارد تومان بود كه از نظر تعداد 6/8 درصد 
و از نظر اعتبار هم 3/3 درصد را شامل ش��ده و اين از وضعيت مناسب 

كشاورزي استان خبر مي دهد.

افتتاح طرح آبزي پروري 
در چهارمحال و بختياري 

رئيس جهاد كشاورزي چهارمحال      چهارمحال و بختياري
و بختياري از ايجاد 88 شغل در 
بخ�ش پ�رورش ماه�ي چهارمح�ال و بختي�اري خب�رداد. 
ذبيح اهلل غريب گفت: اين تعداد ش��غل با بهره برداري از 9 طرح آبزي 
پروري در استان چهارمحال و بختياري ايجاد شده است.  رئيس جهاد 
كش��اورزي چهارمحال و بختياري افزود: بي��ش از 62 ميليارد اعتبار 
براي اجراي اين طرح ها هزينه شده اس��ت.  وي بيان كرد: اين طرح ها 
در شهرستان هاي اردل، فارس��ان، كوهرنگ و لردگان اجرا شده است.  
رئيس جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري بيان كرد: با بهره برداري 
از اين تعداد طرح پرورش ماهي، توليد ماهي قزل آال در اين استان 165 
تن افزايش يافته است.  وي تأكيد كرد: چهارمحال و بختياري رتبه اول 

توليد ماهي قزل آالي كشور را دارد. 

يونسكو كاروانسراي ينگه  امام را 
مرمت مي كند

فرماندار س�اوجبالغ با اش�اره به آغاز     تهران 
پروژه مه�م مرمت مجموع�ه تاريخي 
ينگ�ه ام�ام از مرم�ت آن ب�ا هم�كاري يونس�كو خب�رداد. 
ابوالقاس��م پاليزگير در مراس��م افتتاح س��الن چند منظ��وره بحران 
ساوجبالغ اظهار كرد: در ايام فجر شاهد بهره برداري از 162 پروژه در 
اين شهرستان هستيم كه براي آنها 162 ميليارد تومان اعتبار تخصيص 
يافته است.  فرماندار ساوجبالغ گفت: در اين شهرستان به 18 هزار نفر 
در حوزه بيمه سالمت و 40 هزار نفر در حوزه بيمه روستايي خدمات 
رساني مي ش��ود.  وي ادامه داد: 68 پروژه مورد از اين پروژه ها توسط 

بخش دولتي و 12 مورد نيز توسط شهرداري به انجام رسيده است. 
اين مسئول گفت: به جز بخش دولتي بخش خصوص نيز پروژه هايي 
به بهره برداري رس��انده كه 158 ميليارد و 300 ميليون تومان هزينه 

داشته اند. 
پاليزگير با بيان اينكه 3 هزار واحد مس��كن مهر در ساوجبالغ صاحب 
برق شده اند، بيان كرد: اجراي طرح مخابرات و تأمين شبكه اينترنتي 

در سطح شهرستان نيز انجام شده است. 
فرماندار ساوجبالغ از دو بانده شدن جاده پر خطر و حادثه ساز سهليه 
خبر داد و گفت: در اين ميان 75 هكتار از اراضي دولتي نيز س��نددار 
ش��دند.  اين مس��ئول با اش��اره به وضعيت پروژه دهكده سالمت اين 
شهرستان افزود: عمليات س��اخت تنها و اولين پروژه دهكده سالمت 

كشور با پيشرفت فيزيكي 50 درصدي همراه بوده است. 
به گفته پاليزگير، در حوزه صنعت جذب بيش از 3 هزار و 230 ميليارد 
تومان اعتبار براي 758 پروژه و ايجاد 4 هزار و 701 شغل صورت گرفته 
است؛ در اين ميان بهره برداري از 13 پروژه صنعتي ديگر نيز انجام شده 

كه اعتبار صرف شده براي آنها 278 ميليارد تومان ارزيابي مي شود. 
وي تصريح كرد: همچنين بيش از 50 درصد اعتبار تسهيالت اقتصاد 
مقاومتي استان البرز توسط شهرس��تان ساوجبالغ جذب شده است، 
همچنين جذب 48 ميليارد تومان تس��هيالت اشتغال روستايي براي 

115 طرح در اين شهرستان انجام شده است. 

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان خبر داد

افزايش ۱۵۰۰ درصدي طول آزادراه هاي
اصفهان پس از انقالب اسالمي

پس از انقالب شاهد رشد يک هزار و ۵00     اصفهان 
درص�دي ط�ول آزادراه هاي اس�تان 

اصفهان بوديم. 
مديركل راه و شهرسازي اس��تان اصفهان با اعالم اين موضوع گفت: آزاد 
راه هاي قب��ل از انقالب 30 كيلومت��ر بود كه پس از انقالب اس��المي به 
450 كيلومتر رسيده و با رشد يك هزار و 500 درصد همراه بوده است.  
حميدرضا اميرخاني افزود: قبل از انقالب 90 كيلومتر بزرگراه داش��تيم 
كه اكنون به 2 هزار و 100 كيلومتر رس��يده و در اين زمينه نيز با رشد 2 
هزار درصدي روبه رو هس��تيم.  مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان 
بيان داشت: قبل از انقالب اسالمي يك هزار و 440 كيلومتر راه روستايي 
داشتيم كه بعد از انقالب به 5 هزار و 921 كيلومتر رسيده و در اين زمينه 
400 درصد پيشرفت داشتيم.  وي ادامه داد: راه هاي به ثبت رسيده استان 
در قبل از انقالب اس��المي يك هزار و 300 كيلومتر بوده است كه به 11 

هزار و 600 كيلومتر رسيده و 900 درصد پيشرفت داشته است. 

جاده تندرستي شهر هشتگرد  جديد
به بهره برداري مي  رسد

جاده تندرستي به طول يک هزار و 800    البرز
متر و با هدف تأمين فضاهاي ورزشي 

در هشتگرد جديد بهره برداري مي شود. 
شهردار شهر جديد هشتگرد با اعالم اين خبر گفت: پروژه هاي خوبي 
جهت خدمت رس��اني بهتر به مردم در اين ايام مبارک در شهر جديد 
هشتگرد افتتاح شده است.  اصغرآقايي با اشاره به اينكه عمليات اصالح 
هندسي و زيباس��ازي 2 هزار و 400 مترمربع از ميدان ها فشند و مهر 
باهدف هدايت ترافيك مسير و زيبايي بصري ش��هر تعريف و اجرايي 
شده اس��ت، ادامه داد: جاده تندرس��تي به طول يك هزار و 800 متر 
با هدف تأمين فضاهاي ورزش��ي مطلوب عمومي ب��راي گذران اوقات 
فراغت شهروندان و افزايش سرانه فضاهاي عمومي شهر به اجرا درآمده 
كه به بهره برداري خواهد رسيد.  شهردار شهر جديد هشتگرد با اشاره 
به افزايش سرانه فضاهاي سبز و تفريحي شهروندان و شادابي و پويايي 
محالت، بيان كرد: اتمام فاز اول بوس��تان ناحي��ه اي الغدير با 30 هزار 
مترمربع پايان  يافته است.  به گفته آقايي جدول گذاري معابر با هدف 
سهولت تردد ش��هروندان، ارتقا كيفي، بهسازي معابر و مناسب سازي 
محيط، س��يما و منظر شهري، و احداث چندين س��اختمان تجاري و 
سراي محله در مجموعه هاي مختلف شهري از جمله اقدامات مديريت 

شهري در سال 97 بود كه پيگيري و اجرايي شده است. 

پس از پيروزي انقالب اس�المي يكي از مس�ائلي كه به ش�دت مورد توجه 
مس�ئوالن كش�ور قرار گرفت، مباحث علمي و تحقيقاتي بود چراكه اين 
مباحث مي توانست ضمن ارزش آفريني كشور را در زمينه برخي توليدات 
كه به كشورهاي خارج وابسته بود، بي نياز كند.  در ميان مباحث علمي موجود 
يكي از مواردي كه از اهميت خاصي برخوردار بود، موضوع ايجاد شركت هاي 
دانش بنيان بود، چراكه پايه و اساس شركت هاي دانش بنيان و محصوالت 
و خدمات آنها بر اساس تكنولوژي و روش توليد محصوالت يا خدمات آنها 

بود؛ موضوعي كه با آغاز چهارمين دهه انقالب موجب ش�د تا رئيس پارک 
علم و فناوري استان مركزي اعالم كند: »صادرات شركت هاي دانش بنيان 
و محصوالت فناور اس�تان از مرز يک ميليون و 837 هزار دالر گذش�ت و 
اين سهم را مي توان در سايه تقويت زيرس�اخت هاي هدفمند در صنعت، 
كش�اورزي و خدمات به صورت جدي افزايش داد.« اين در حالي است كه 
هم اكنون عالوه بر استان مركزي بسياري از استان هاي كشور در اين زمينه 
فعال بوده اند و خدمات خوبي براي كشور و در زمينه صادرات انجام مي دهند. 

88498441سرويس  شهرستان

ش�ركت  نخس�تين     كرمان
داروس�ازي جنوب شرق 
كشور با حضور معاون غذا و دارو وزارت بهداشت به 

بهره برداري رسيد. 
امام جمعه رفسنجان مراسم افتتاح اين كارخانه اظهار 
كرد: راه ان��دازي اين مجموع��ه در بعد داروس��ازي در 
جنوب شرق حائز اهميت اس��ت.  حجت االسالم عباس 
رمضاني پور افزود: پشت اين كار انگيزه و اعتقاد بوده و با 

اصرار و سماجت كار پيش رفت و امروز شاهد بهره برداري 
از اين كارخانه هستيم.  وي تصريح كرد: خوشحاليم در 
اين ايام اي��ن كار انجام ش��ده و كار بي نظير ديگري در 
رفس��نجان با راهپيمايي 22 بهمن انجام خواهيم داد.  
نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراي اسالمي 
نيز در اين مراسم اظهار داشت: يكي از كارهايي كه ما را 
در دنيا جزو اولين ها قرار داده دارو است، در توليد علم، 
هسته اي موشك ها و... مباحثي است كه ايران را در دنيا 

سربلند كرده است. جوانان و نخبگان ايراني اين مباحث 
را به س��رانجام خوب رس��اندند لذا در كشوري هستيم 
كه مي توانيم در تمامي عرصه ها بهترين باشيم.  احمد 
اناركي محمدي در ادامه تصريح كرد: ما يكي از زون هاي 
خورشيدي منطقه هستيم اما زيرساختي كه بتوانيم در 
انرژي خورشيدي استفاده كنيم هنوز ايجاد نشده اما در 
منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان زمينه فراهم است تا از 

اين انرژي استفاده كنيم. 

افتتاح نخستين 
شركت داروسازي
 جنوب شرق كشور

 در رفسنجان 

محمدرضا سوري 
   گزارش يك


