
  آذربايجان شرقي: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 
امسال ۱۷۵ هزارتن سيب از اس��تان به خارج از كشور صادر مي شود.  رسول 
جليلي با اشاره به تدابير مسئوالن در زمينه صادرات سيب اظهار داشت: تاكنون 
حدود ۴٠ هزار تن سيب از استان صادر شده و پيش بيني مي شود اين رقم تا 
پايان امسال به بيش از ۱۷۵ هزار تن برسد.  وي با بيان اينكه آذربايجان غربي 
قطب توليد سيب درختي در كشور است، افزود: قبالً محصول سيب درختي 
در رديف خريد تضميني محصوالت كش��اورزي نبوده ولي در اثر مكاتبات و 
پي گيري ها انجام يافته از سوي مسئوالن استاني سيب نيز جزو محصوالت 

قابل خريد تضميني و توافقي قرار گرفته است. 
   ايالم: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم از تردد 6 ميليون و 
۳۷۷ هزار نفر از پايانه مرزي مهران در نه ماه سال ۹۸ خبر داد.  نوراهلل دلخواه 
اظهار داشت: در نه ماهه امسال 6 ميليون و ۳۷۷ هزار نفر از مرز مهران كه به 
تازگي به اسم شهيد قاسم سليماني تغيير كرده، تردد كرده اند.  وي گفت: اين 
آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذش��ته 6٠ درصد افزايش داشته است.  
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم افزود: از اين تعداد ۵ ميليون و 
۱۳6 هزار نفر ايراني و بيش از يك ميليون و ۲۱۴ هزار نفر خارجي بوده كه از مرز 

بين المللي شهيد قاسم سليماني به داخل و خارج از كشور تردد داشته اند. 
  چهارمحال وبختياري: هماهنگ كننده تيم پيوند اعضاي دانشگاه علوم 
پزشكي شهركرد گفت: اعضاي يك بيمار مرگ مغزي در چهارمحال و بختياري 
به بيماران نيازمند اهدا شد.  زهرا سياح با اشاره به اينكه اعضاي يك بيمار مرگ 
مغزي در چهارمحال و بختياري به بيماران نيازمند اهدا شد، افزود: يك زن 6۴ 
ساله در لردگان دچار مرگ مغزي شده بود كه با رضايت خانواده اين بيمار، 
اعضاي اين بيمار مرگ مغزي به چهار بيمار نيازمند اهدا شد.  وي عنوان كرد: 
اين بيمار مرگ مغزي اهل شهرس��تان لردگان بوده است كه در بيمارستان 
لردگان چهارمحال و بختياري بستري شده بود.  وي بيان كرد: عمل جدا سازي 

اعضا در بيمارستان آيت اهلل كاشاني شهركرد انجام شده است. 
  شميرانات: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان شميرانات 
گفت: جهت اجراي طرح كاداستر تاكنون ۵٠ هزار هكتار از اراضي ملي شميرانات 
زير پوشش اجراي طرح كاداستر قرار گرفته است.  حسن شكري اظهار داشت: 
مراحل كاداستري شدن ۲٠ هزار هكتار از اين اراضي به پايان رسيده و اقدامات 
الزم براي صدور اسناد تك برگي در حال انجام اس��ت.  وي ادامه داد: براي ۳٠ 
هزار هكتار ديگر اين اراضي نقشه هاي اصالحي تهيه شده است و در كميته فني 
مميزي استان در حال بررسي است و پس از تأييد اين كميته فرآيند صدور اسناد 

تك برگ كاداستري با همكاري اداره ثبت اسناد صورت خواهد گرفت. 

 ۸۰ هزار واحد فرسوده روستايي اصفهان 
به مقاوم سازي نياز دارد

معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد      اصفهان
مسكن انقالب اسالمي اصفهان گفت: ۸۰ 
هزار واحد فرسوده روستايي اين استان به نوسازي و مقاوم سازي نياز دارد. 
محسن قوي بيان معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب 
اسالمي اصفهان گفت: بر اساس برنامه طرح جامع مسكن روستايي تا سال 
۱۴٠۴ ساالنه بايد ۵ هزار و ۸٠٠ واحد مسكوني در روستاهاي اين استان 
نوسازي و مقاوم سازي شود.  وي با بيان اينكه سهميه طرح ويژه بهسازي 
مسكن روستايي استان براساس اين برنامه تعيين مي شود بيان كرد: ابالغ 
نشدن اين تسهيالت در چند سال گذشته، موجب عقب افتادن استان از 
برنامه شده بود.  معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب 
اسالمي اصفهان تصريح كرد: سهميه مقاوم س��ازي واحدهاي فرسوده 
روستايي استان با درخواست استاندار پيشين اصفهان دو برابر شد.  قوي 
بيان ادامه داد: ساالنه حدود ۱٠ تا ۱۲ هزار واحد سهميه به استان اختصاص 
داده شده كه اين تسهيالت از سال ۸۴ تاكنون بين 6۲ هزار واحد توزيع 
شده و ۵۲ هزار واحد هم به مرحله پايان كار رسيده است.  معاون بازسازي 
و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي اصفهان خاطرنشان كرد: 
سهميه استان اصفهان در بخش بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي 
امسال ۱٠ هزار واحد است كه پرونده واحدهاي روستايي پس از تكميل به 
بانك هاي عامل معرفي مي شود.  وي گفت: تاكنون تسهيالت حدود ۳ هزار 
و ۸٠٠ واحد روستايي از مجموع ۱٠ هزار واحد ابالغ شده، كه نزديك به 
۷٠ درصد آنها به بانك هاي عامل معرفي شده اند و 6٠ درصد آنها منجر به 
انعقاد قرارداد شده است.  معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن 
انقالب اسالمي اصفهان با اشاره به اينكه طرح جامع مسكن روستايي يك 
تقسيم بندي شهرستاني هم دارد اضافه كرد: سهميه بهسازي و نوسازي 
ساالنه مسكن روستايي هر شهرستان در اين طرح مشخص شده است.  به 
گفته وي بيشترين تعداد تسهيالت ويژه در اين طرح به شهرستان هاي 
خطرپذير و زلزله خيز استان اختصاص داده شده است.  وي اظهار داشت: 
امسال بيشترين سهم با ۵۹٠ واحد به شهرستان فريدونشهر اختصاص 
پيدا كرد و شهرستان هاي سميرم، فريدن، چادگان و بويين و مياندشت در 

رده هاي بعدي اختصاص سهميه قرار گرفتند.

امسال ايمن سازي      زنجان
۱۱ نقطه پر تصادف 
به عنوان پروژه هاي ويژه در دست اقدام اداره 
راهداري زنجان اس�ت ك�ه ۵۳ ميليارد ريال 
اعتبار براي اي�ن امر اختصاص يافته اس�ت. 
عبدالحسين علي اكبري مديركل راهداري استان 
زنجان با اش��اره به شناس��ايي نقاط حادثه خيز در 
استان زنجان، گفت: براس��اس آخرين آمار از سال 
۹۴ تاكنون ۱٠۵ نقط��ه حادثه خيز و پر تصادف در 
استان زنجان شناسايي شده است كه از اين تعداد ۵۵ 
نقطه پر تصادف بوده كه طرح اصالح و ايمن سازي 
اين نقاط در دستور كار است.  وي با بيان اينكه امسال 
ايمن سازي ۱۱ نقطه پر تصادف به عنوان پروژه هاي 
ويژه در دس��ت اقدام اداره راهداري زنجان است كه 
۵۳ ميليارد ريال اعتبار براي اين امر اختصاص يافته 
است، افزود: از ۱٠۵ نقطه حادثه خيز حدود 6۹ نقطه 

با اقدامات زودبازده آشكارسازي و ساماندهي شده 
است و براي ۳6 نقطه پر تصادف هم طرح ايمن سازي 
تهيه شده است.  علي اكبري ابراز كرد: امسال اصالح و 

ايمن سازي ۱۱ نقطه پر تصادف به عنوان پروژه هاي 
ويژه در دس��ت اقدام اداره راهداري اس��تان زنجان 
اس��ت و بيش از ۵۳ ميليارد ريال اعتب��ار براي اين 

پروژه ها اختص��اص يافته اس��ت.  وي به طرح هاي 
مهم قابل افتتاح اداره راهداري استان زنجان در دهه 
فجر در استان زنجان اش��اره كرد و گفت: طي دهه 
فجر پروژه هايي راهداري زنجان ب��ا اعتبار بيش از 
۴٠ ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد.  مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان زنجان با بيان 
اينكه در بحث نقاط حادثه خيز، فاز اول تقاطع غير 
همسطح سيد جمال الدين اسدآبادي ورودي شهر 
خرمدره، كمربندي خرمدره، تقاطع مرشون جاده 
ابهر و كمربندي ابه��ر به خرمدره ب��ه بهره برداري 
مي رسد.  اين مسئول گفت: بهره برداري از كارگاه هاي 
امداد و نجات در تهم و چورزق و پروژه هاي مختلف 
روكش آسفالت جزو پروژه هاي قابل افتتاح در دهه 
فجر است.  علي اكبري افزود: توجه به ايمن سازي 
نقاط پر حادثه باعث ارتقاي سالمت جاني رانندگان و 

كاهش تصادفات مي شود. 

نقاطپرحادثهجادههايزنجانايمنسازيميشود
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سجاد مرسلي

مددجوي كميته امداد استان مركزي به مشهد مقدس اعزام شدند
ي�ك ه�زار و     مركزي

۶۱ نف����ر از  
مددجويان تحت پوشش اين كميته در قالب 
طرح »شوق زيارت« امسال براي زيارت به 

مشهد مقدس اعزام شدند. 
»احمد ابوالحس��ني« مع��اون فرهنگي كميته 
امداد امام خميني )ره( اس��تان مركزي، تعميق 
و نهادينه سازي سنت هاي اس��المي، احسان و 
نيك��وكاري را از محورهاي م��ورد توجه كميته 

اين نهاد در سفرهاي زيارتي دانست و گفت: از اول امسال تاكنون يك هزار و 6۲ نفر براي زيارت به مشهد 
مقدس اعزام شدند.  وي افزود: 6 ميليارد و ۳6٠ ميليون ريال اعتبار براي اين سفر زيارتي هزينه شده است. 
معاون فرهنگي كميته امدادامام خميني )ره( استان مركزي، ادامه داد: در طرح »شوق زيارت« نيازمنداني 
كه تاكنون به اماكن زيارتي مشرف نشده اند، در طول سال شناسايي و ساماندهي مي شوند تا با ياري خيران 
امكان سفر آنان به عتبات عاليات، مشهد و ساير اماكن زيارتي فراهم شود. ابوالحسني گفت: اعزام مددجويان 
و فرزندان آنان به اردوهاي تفريحي از برنامه هاي كميته امداد با هدف باال بردن روحيه معنوي است و اردوهاي 

فرهنگي كميته امداد امام در قالب اردوهاي دانش آموزي، دانشجويي و خانوادگي برگزار مي شود.

طرح هاي كشاورزي نا تمام ايالم تكميل مي شود 
ميلي�ارد   ۴۵۰    ايالم
توم�ان اعتبار 
براي تكميل زيرساخت هاي كشاورزي استان 
ايالم در حوزه هاي مختلف آب و خاك نياز است. 
سيدمحمدتراب ميري رئيس س��ازمان جهاد 
كشاورزي ايالم گفت: در خصوص عمده نيازها 
و مطالبات حوزه كش��اورزي استان ايالم اظهار 
داشت: سازمان جهاد كشاورزي در زمينه تكميل 
ايستگاه هاي پمپاژ آب، زيرساخت شهرك هاي 
گلخانه اي، زيرساخت باغات و اراضي شيب دار، خشكيدگي بلوط و طرح هاي آبخيزداري نيازمند اعتبار 
است.  وي يادآور شد: ۱۸ طرح ايستگاه پمپاژ كوچك تأمين آب در نقاط مختلف استان توسط سازمان 
جهاد كشاورزي در دست اقدام است كه تكميل اين طرح ها ۲۸٠ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.  رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي ايالم تأكيد كرد: همچنين براي تكميل و توسعه زيرساخت شهرك هاي گلخانه اي 
استان ايالم نيز ۴٠ ميليارد تومان مورد نياز است و توسعه زيرساخت هاي باغات و اراضي شيب دار نيز با ۳٠ 
ميليارد تومان هزينه انجام مي شود.  ميري افزود: استان ايالم در موضوع مهم مقابله با خشكيدگي درختان 

بلوط و انجام طرح هاي آبخيزداري هم نيازمند ۱٠٠ ميليارد تومان اعتبار است.

 بنياد بركت 24۰۰ شغل تا پايان سال 
براي يزدي ها ايجاد مي كند

تا پايان س�ال جاري يك هزار طرح اش�تغالزايي برك�ت در قالب 
مدل اقتصادي »س�حاب« در اس�تان يزد به بهره ب�رداري خواهد 
رس�يد كه اين طرح ها 2۴۰۰ ش�غل را ب�ه همراه خواهد داش�ت. 
رضا راضي زاده، معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت با اشاره 
به تأكيدات رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص تالش جدي براي 
اش��تغالزايي، مردمي كردن اقتصاد و رونق توليد در كش��ور، گفت: هفت 
مجري و تسهيل گر بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تا پايان 
سال جاري ۲۴٠٠ شغل را در استان يزد عملياتي خواهند كرد.  وي با تأكيد 
بر اينكه يك هزار طرح اشتغالزايي بركت در قالب مدل اقتصادي »سحاب« 
)س��رمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( در اين اس��تان به بهره برداري 
خواهد رسيد. افزود: پنج شهرس��تان خاتم، بهاباد، مهريز، بافق و ابركوه و 
۳٠٠ روستاي توابع اين شهرها به عنوان نقاط هدف اشتغالزايي بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام مشخص شده اند و فرآيند كار در اين مناطق توسط 
تسهيل گران بنياد آغاز شده است.  اين مسئول اعتبار پيش بيني شده براي 
ايجاد اين تعداد طرح اشتغالزايي را بالغ بر ۹٠٠ ميليارد ريال اعالم كرد و با 
اشاره به هفت مجري و تسهيل گر بنياد بركت كه در اين زمينه مشغول به 
فعاليت هستند، گفت: ۲۴٠٠ شغل مورد نظر تا پايان سال جاري با توجه 
به ظرفيت ها و پتانسيل هاي هر منطقه در رسته هاي شغلي پرورش مرغ 
بومي و بوقلمون، صنايع دستي، پرورش دام سبك، كيك و شيريني پزي 
و... ايجاد خواهد شد.  راضي زاده در خصوص فرآيند و مراحل اشتغالزايي در 
قالب مدل اجتماع محور »سحاب« )سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( 
نيز توضيح داد: در ابتدا و در بدو ورود بنياد بركت به يك استان، جلسه اي با 
حضور استاندار و فرمانداران آن استان برگزار مي شود. سپس كميته  اشتغال 
در شهرستان هاي هدف با حضور فرماندار و تمام دستگاه هاي اجرايي برگزار 
و طرح ها و مدل هاي اشتغالزايي بنياد بركت در آن تشريح مي شود.  وي 
اظهار داش��ت: در ادامه و با حضور دهياران، روس��تاهاي هدف طرح هاي 
اشتغالزايي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام مشخص و كارگروه توسعه  
اشتغال در هر روستا تشكيل مي شود. با تش��كيل اين كارگروه، مجري و 
تسهيل گران بنياد بركت در روستاها مستقر شده و فرآيند اهليت سنجي 
از متقاضيان اشتغال آغاز مي شود.  معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام تصريح كرد: پ��س از پايان فرآيند 
اهليت سنجي فني، متقاضياني كه داراي شرايط الزم هستند به بانك عامل 
معرفي مي شوند. بانك نيز بعد از اهليت سنجي اعتباري، تسهيالت مورد 
نياز را به آنها پرداخت كرده و به اين ترتيب، فرآيند ايجاد و استقرار مشاغل 
با حضور تسهيل گران و مجريان بنياد بركت آغاز مي شود.  گفتني است، 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام با هدف ايجاد فرصت هاي كسب وكار، 
محروميت زدايي، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي و 
توزيع عادالنه  امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال را از سوي اين ستاد 
در مناطق محروم و كم تر برخوردار كشور راه اندازي كرده است. اين بنياد در 
حال حاضر با حضور و فعاليت در ۱۷۵ شهرستان و ۸ هزار روستا، ايجاد ۱٠٠ 

هزار فرصت شغلي را تا پايان سال ۹۸ در دستور كار دارد. 

 بيكاري در بوشهر 
محصول بي توجهي به اقتصاد دريايي است

بوشهر را بايد جزو اس�تان هايي در نظر داش�ت كه آنقدر ظرفيت و 
توانمندي دارد كه بتواند عالوه بر نيازهاي خودش، استان هاي همجوار 
را هم حمايت و تحت پوشش خود قرار دهد.  از آب شيرين كن هايش 
گرفته تا ظرفيت و اقتصاد دريا و توانمندي هايش در حوزه گردشگري 
در زمين و آب و حاال هم به خاطر قرار گرفتن در منطقه اي استراتژيكي 
كه مي تواند قطر را به اوراس�يا متصل كند. اتفاق�ي كه بازارچه هاي 
م�رزي آن را به ط�رز ش�گفت انگيزي ش�كوفا و با اش�تغالزايي در 
زمينه هاي مختلف، افق روش�ني را پيش روي اس�تان ق�رار دهد. 

    
اگر مسئولي بخواهد از بيكاري در بوشهر صحبت كند، بهتر است علت 
اين امر را در كم كاري ها و ناديده گرفته شدن ظرفيت هاي اين استان 
صحبت كند. جايي كه آسمان و زمين و درياي آن مي تواند چرخ اقتصاد 

كشور را با قدرت تمام به حركت در آورد. 
   تحول بوشهر با اقتصاد دريايي

در كمال تأسف بايد گفت مس��ئوالن استاني بوش��هر بيشتر به حرف 
زدن و تعريف از داشته هايشان اكتفا كرده و در عمل آنگونه كه بايد كار 
خاصي انجام نداده اند.  در همين رابطه روز گذشته استاندار بوشهر كه در 
نشست مشترك ستاد اقتصاد مقاومتي استان شركت كرده بود با اشاره 
به تالش هاي صورت گرفته براي رفع مشكالت توليدكنندگان و فعاالن 
اقتصادي و توليدي گفت: »نرخ بيكاري از ب��االي ۱٠ درصد در فصول 
گذشته به ۹/۴ درصد در پاييز رس��يده است.« عبدالكريم گراوند هم با 
تأكيد بر اينكه كاهش نرخ بيكاري در بوش��هر به ظرفيت دريا و اقتصاد 
دريا برمي گردد، رونق توليد و بهبود معيشت مردم ساحل نشين و مرزي 
كشور را ضروري دانست و ادامه داد: »در راستاي كاهش نرخ بيكاري در 
استان از ظرفيت هاي دريا و اقتصاد دريايي استفاده شده است.« وي از 
ايجاد شرايط پهلوگيري كشتي هاي با ظرفيت باالي ۵٠ هزار تن در بندر 
بوشهر خبر داد و گفت: »طرح هاي مهمي براي بهبود معيشت ساحل 
نشينان تدوين و عملياتي شده به گونه اي سوخت ۸٠ درصد شناورهاي 
استان بوشهر به صورت يارانه اي تأمين مي شود.« استاندار بوشهر با اشاره 
به اينكه با وجود مجتمع هاي پتروش��يمي متعدد در استان ولي منابع 
مالي اين واحدهاي صنعتي متعلق به استان بوشهر نيست، تصريح كرد: 
»گردش مالي اين مجتمع ها حق طبيعي بوشهر است كه نظام بانكي توان 

بيشتري پيدا كند تا در مسير توسعه استان قرار بگيرد.«
   بي توجهي دولت به خواسته هاي فعاالن اقتصادي

بوشهر به خاطر موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي و بندر بين المللي اش 
 CIS حاال مي تواند به پل ارتباطي كريدور شمال به جنوب از كشورهاي
و اوراسيا به كشور قطر باشد.  مسئله اي كه رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي بندر بوشهر هم بر آن تأكيد كرده اما دلخوري اش از 
عدم حمايت ها را هم بيان كرده و گفته: »گاليه ما از عدم همكاري دولت 
در تصويب و اجرايي كردن مصوبات ملّي ش��وراي گفت وگو هست كه 
بي اعتنايي به آنها موجب نااميدي فعاالن اقتصادي مي شود.« خورشيد 
گزدرازي هم كه در نشس��ت س��تاد اقتصاد مقاومتي اس��تان بوشهر 
حضور داش��ت با بيان اينكه در اين شرايط حس��اس و چه بسا سخت، 
سخت گيري هاي دولت قابل درك نيست! اين سخت گيري ها بر خالف 
وعده دولت است، ادامه داد: »عمده فعاليت هاي استان به تفكيك هر 
بخش در حوزه تجارت و خدمات 6۲ درصد، صنعت و معدن ۲۴ درصد 
و كشاورزي ۱۴ درصد اس��ت.« وي افزود: »واضح و مشخص است كه 
بايد تالش فراواني در راستاي فعال سازي بنادر و گمركات استان كرد 
زيرا با وجود ۹٠٠ كيلومتر مرز آبي و ۱۴ گمرك فعال در استان و وجود 
زير ساخت هاي الزم، همس��ايگي با كش��ورهاي حوزه خليج فارس و 
قرابت فرهنگي با آنان نبايد اينگونه در انزوا و ركود باشد.« كارشناسان 
اقتصادي معتقدند بايد به منظور تسهيل و تسويه ارز حاصل صادرات 
با راه اندازي مبادالت پاياپاي و بازارچه هاي مرزي و تهاتر كاال با كاال ، با 
رعايت الزامات بهداشت و استاندارد و حقوق عوارض بدون ثبت سفارش 
در دستور كار دولت قرار گيرد.  موضوعي كه رئيس اتاق بازرگاني استان 
بوشهر هم با اشاره به آن گفته: »با توجه به اينكه قشر عظيمي از مردم به 
امر كاالي همراه مسافر )ته لنجي( اشتغال دارند و مصوبه هاي ابالغي در 
مورد كاالي ملواني قابليت اجرايي شدن به طور كامل ندارد، با عنايت به 
افزايش نرخ دالر، منافع قشر ملوان و لنج دار و كاسب را مرتفع نمي كند 

لذا خواهشمند است مجدداً مورد بررسي دولت محترم قرار گيرد.«

رشد ۱۱۵ درصدي توليد وش پنبه در گلستان
امس�ال حدود      گلستان
۳۳ ه�زار تن 
وش پنبه از كشاورزان گلستاني خريداري 
شد كه نسبت به سال گذش�ته ۱۱۵ درصد 

افزايش داشته است. 
علي موسي خاني رئيس اداره پنبه و دانه هاي روغني 
جهادكشاورزي گلستان با بيان اينكه سال گذشته 
سطح كشت پنبه در گلستان ۱٠ هزار و 6٠٠ هكتار 
بود كه امس��ال اين ميزان به ۱۷هزار و ۱٠٠ هكتار 

رسيد، گفت: امسال حدود ۳۳ هزار تن وش پنبه از كشاورزان گلستاني خريداري شد كه نسبت به سال گذشته 
۱۱۵ درصد افزايش داشته است.  وي با اشاره به اينكه سال گذشته ۱۵ هزار و ۳٠٠ تن وش پنبه از كشاورزان استان 
خريداري شده بود، افزود: در سال جاري حدود ۳۳ هزار تن وش پنبه به ۱٠ كارخانه پنبه پاك كني در استان تحويل 
داده شد.  رئيس اداره پنبه و دانه هاي روغني جهادكشاورزي گلستان خاطرنشان كرد: پيش بيني مي كنيم سال 
آينده سطح كشت پنبه در استان به ۲٠ تا ۲۵ هزار هكتار برسد. موسي خاني گفت: در يكي دو سال اخير با افزايش 

قيمت پنبه با توجه به نوسانات بازار ارز، كشاورزان نسبت به كشت اين محصول رغبت بيشتري پيدا كردند.

اجرايي شدن 69 درصد مصوبات موانع توليد در قزوين  
رئيس سازمان     قزوين
صنعت، معدن 
و تجارت اس�تان قزوين گفت: تاكنون ۶۹ 
درصد مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد انج�ام ش�ده و ۳۱ درص�د مصوبات 

باقيمانده در دست اقدام است. 
س��عيد نبيل رئيس س��ازمان صمت قزوين و 
دبير كارگروه تسهيل اس��تان، در اين جلسه 
گفت: اعطاي يارانه تس��هيالت مربوط به بند 

الف تبصره ۱۸ به واحدهاي صنعتي از طرف بانك ها منوط بر ارائه گزارش نظارت برتسهيالت و اخذ 
مصوبه از كارگروه تسهيل استان است كه در همين راستا چهار بازديد صورت گرفته و تاكنون ۱٠ فقره 
تسهيالت از محل بند الف تبصره ۱۸ در استان پرداخت شده است.  وي افزود: تاكنون ۱٠٠ جلسه 
كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد با ۵۳۸ مصوبه در استان قزوين برگزار شده است كه ۲۵ جلسه 
آنها اصلي و به رياست استاندار بوده است. رئيس سازمان صمت قزوين ادامه داد: تاكنون 6۹ درصد 

مصوبات اين كارگروه انجام شده و ۳۱ درصد مصوبات باقيمانده كارگروه، در دست اقدام است. 

انجام موفقيت آميز عمل جراحي قلب 
براي نخستين بار در شاهرود 

با افتت�اح بخ�ش جراحي قل�ب باز      شاهرود
بيمارستان امام حسين)ع( لزوم اعزام 
بيماران قلبي از شاهرود به مراكز استان هاي همجوار به حداقل رسيد. 
دكتر حسين شيباني معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
گفت: همزمان سالروز افتتاح بخش آنژيوگرافي و آنژيوپالستي بخش 
جراحي قلب باز بيمارستان امام حسين )ع( شاهرود افتتاح شد. دكتر 
شيباني ادامه داد: در اولين روز از فعاليت اين مركز دو عمل جراحي 
قلب باز با موفقيت انجام شد وروز بعد از آن نيز پنجمين عمل جراحي 
انجام شد.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود گفت: اين 
بخش داراي دو اتاق عمل مجهز بوده كه طي اعمال انجام گرفته از 
روز گذشته هر دو اتاق عمل فعال گرديده اند.  به گفته شيباني، بخش 
جراحي قلب شاهرود همچنين داراي يك  اي سي يوي ويژه جراحي 
قلب باز است كه گنجايش پذيرش هشت بيمار را دارد. وي در ادامه 
بيان داش��ت: تجهيزات بخش هاي فوق الذكر از برترين برندهاي 
موجود تأمين گرديده و با تعرفه دولتي براي ش��هروندان محترم 

شاهرودي و نقاط همجوار در دسترس و در حال انجام است.

فعاليت رسمي ٧۵ هزار نفر از فعاالن 
صنايع دستي در كردستان 

مع�اون صنايع دس�تي اس�تان      كردستان
كردس�تان از فعاليت رس�مي و 

داراي مجوز ٧۵ هزار صنعت گر در استان خبرداد. 
خس��رو قاضي زاده معاون صنايع دستي اس��تان كردستان گفت: در 
سطح استان حدود ۲۵۸ هزار نفر در رشته هاي مختلف صنايع دستي 
مشغول فعاليت هستند.  وي عنوان كرد: از تعداد ۲۵۸ نفر حوزه صنايع 
دستي ۷۵ هزار نفر به طور رسمي آموزش ديده و داراي مجوز فعاليت 
هستند كه از اين ميزان ۸۷ درصد آنان زن و ۱۳ درصد باقيمانده آن 
صنعتگر مرد هستند.  قاضي زاده افزود: از اين تعداد ۱۸۳ هزار فعاالن 
حوزه صنايع دستي غير مستمر كه بيشتر آنها صنعتگران روستايي 
محسوب مي شوند، هستند.  وي تعداد كارگاه هاي مشغول به فعاليت 
در كردستان را ۸ هزار و 6۵٠ دانست و خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
۴۵ رشته فعال صنايع دستي در استان وجود دارد كه شامل ۳۳ رشته 
بومي و ۱۲ رشته غير بومي است.  معاون صنايع دستي استان كردستان 
در پايان يادآور شد: متأسفانه از رشته هاي بومي فعال، تعداد ۱۲ رشته 

در حال منسوخ شدن و ۲۵ رشته نيز ثبت ملي شده اند. 

 مراسم بزرگداشت سردار سليماني 
فردا در قم برگزار می شود

مراسم بزرگ عزاداري ايام فاطميه و     قم
بزرگداش�ت هفتمين روز شهادت 
سپهبد سليماني فردا دوشنبه، بيست و سوم دي ماه برگزار مي شود. 
حميد ناطقي مس��ئول هيئت و كانون خادم الرضا)ع( قم با اشاره 
به برگزاري مراس��م هفتمين روز شهادت سپهبد سليماني گفت: 
امسال ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( با توجه شهادت سردار 
حاج قاسم سليماني حس و حال خاصي پيدا كرده و حزن و اندوه 
بيشتري دارد.  وي افزود: سردار حاج قاسم سليماني نمونه بارز يك 
عاشق اهل بيت عليهم السالم بود و عالوه بر دفاع از وطن، هيچگاه 
اجازه نداد به حرم حضرت زينب)س( تعرض شود و وظيفه ماست كه 
پيشروي راه ايشان باشيم و با برگزاري مجالس، ياد و خاطره ايشان 
و خدمات فراموش نشدني و ارزشمندي كه ارائه دادند را زنده نگه 
داريم.  مسئول هيئت و كانون خادم الرضا)ع( قم يادآور شد: به رسم 
هر سال قصد داشتيم مراسم ايام فاطميه را برگزار كنيم كه امسال با 
توجه به شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني تصميم گرفتيم اين كار 

را به بهترين شكل و باشكوه تر از هميشه انجام دهيم.

 صنعت توريست درماني در آبادان 
توسعه مي يابد

 چهارمحال و بختياري در رديف
 ۳ استان خشك كشور قرار گرفت

مع�اون وزي�ر     خوزستان
از  بهداش�ت 
جمله دستاوردهاي سفر معاون وزير و رئيس 
س�ازمان غذا و دارو كش�ور به خوزستان را 
توس�عه صنعت توريس�ت درماني در شهر 

آبادان عنوان كرد. 
محمدرضا شانه س��از معاون وزير بهداشت كه 
براي بازدي��د از جمعيت هالل احم��ر آبادان و 
مركز جراحي اين شهر به اين منطقه سفر كرده 
بود در ديدار با پرس��نل، امدادگ��ران، جوانان و 
داوطلب��ان اين جمعيت، با بيان اينكه توس��عه 
صنعت توريس��ت درماني در آب��ادان، از جمله 
دستاوردهاي سفر معاون وزير و رئيس سازمان 
غذا و دارو كشور به خوزستان است، گفت: وزارت 
بهداشت و جمعيت هالل احمر با توجه به دايره 
وظايف خود نقش مكمل��ي با يكديگر دارند و با 
همكاري منسجم با يكديگر مي توانند خدمات 
بيشتر و بهتري را ارائه كنند.  وي افزود: استان 
خوزستان و شهرستان آبادان داراي ظرفيت هاي 
بسياري است كه به جاي تمركز به مركز، بايد به 

امكانات و ظرفيت ها به خصوص در مرزها توجه 
شود.  اين مسئول با بيان اينكه ما براي همكاري 
بيش��تر تالش خواهيم كرد، ادام��ه داد: تالش 
مي كنيم ب��ا بهره گيري از تمام��ي ظرفيت ها، 
دامنه خدمات رساني مان را گسترش دهيم.  در 
اين بازديد مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
خوزس��تان نيز گفت: در اين سفر در خصوص 
توسعه زيرساختي جمعيت هالل احمر آبادان، 
راه اندازي داروخانه وي��ژه جمعيت هالل احمر 
اين شهرستان در راستاي تأمين نيازهاي دارويي 
س��اكنان منطقه آزاد به ويژه نيازهاي دارويي 
بيماران صعب الع��الج اين منطقه ب��ا توجه به 
شرايط خاص موجود در كشور و همچنين ايجاد 
و راه اندازي شركت داروسازي با هدف تأمين و 
ورود نمودن داروهاي خاص مورد نياز مردم به 
انجام رسيد.  خدادادي بيان كرد: توسعه صنعت 
توريست درماني و همكاري هاي مشترك بين 
جمعيت هالل احمر و وزارت بهداشت را از ديگر 
دستاوردهاي اين ديدار توصيف كرد و تحقق آنها 

را مورد تأكيد قرارداد. 

مدي����ركل      چهارمحال وبختياري 
هواش�ناس�ي 
چهارمح�ال و بختياري گفت: اين اس�تان با 
كاهش 22 درص�دي بارش ها در مقايس�ه با 
ميانگين بلندمدت در رديف سومين استان 

خشك كشور قرار گرفت. 
شاهرخ پارس��ا مديركل هواشناسي چهارمحال 
و بختياري گفت: اين اس��تان پس از استان هاي 
خراسان ش��مالي و آذربايجان  شرقي، بيشترين 
كسري بارش ها را نس��بت به ميانگن بلندمدت 
دارد و پيش بيني ها حكاي��ت از آن دارد كه اين 
كسري بارش ها در زمستان امسال جبران نشود.  
وي افزود: اگر چه بيش��تر بارش هاي س��ال آبي 
جاري به شكل برف بوده اس��ت اما اين بارش ها 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد 
كاهش دارد و هم اينك6۷ درصد مساحت استان 
با خشكس��الي ضعيف تا ش��ديد مواجه اس��ت.  
وي بيش��ترين مساحت خشكس��الي در استان 
را مربوط به شهرس��تان س��امان با ۱٠٠ درصد 
مساحت خشكسالي اعالم كرد و گفت: همچنين 

شهرستان كوهرنگ با ۳۲ درصد كمترين مساحت 
خشكسالي را در استان دارد.  مديركل هواشناسي 
چهارمحال و بختياري با بي��ان اينكه بارش هاي 
دي ماه امس��ال در حد نرمال بوده اس��ت، خاطر 
نش��ان كرد: اين در حالي اس��ت كه پيش بيني 
مي شود بارش هاي بهمن ماه اس��تان با كاهش 
۴٠ ميلي متري مواجه ش��ود.  پارس��ا، ميانگين 
بارش هاي سال آبي امسال را ۱۸۱ ميلي متر اعالم 
كرد و گفت: اين بارش ه��ا در خوش بينانه ترين 
حالت به ميزان بارش هاي س��ال آبي گذش��ته 
نمي رسد و استان همچنان با چالش خشكسالي 
مواجه اس��ت.  چهارمحال و بختي��اري با وجود 
مساحت كمي كه دارد، نقش مهمي در توليد آب 
شيرين كشور ايفا مي كند و سرچشمه دو رودخانه 
كارون و زاينده رود و سرچشمه بخشي از رودخانه 
دز در اين استان است.  تا چند سال گذشته عنوان 
مي شد كه اين استان ۱٠ درصد از منابع آب كشور 
را در اختيار دارد، اما امروز بسياري از كارشناسان 
و مسئوالن حوزه آب نسبت به كمبود شديد آب 

در اين منطقه هشدار مي دهند.

 برگزاري جشنواره 
»مدرسه عشق سردار دل ها« در كرمانشاه

معاون فرهنگي س�پاه حض�رت نبي     كرمانشاه
اكرم)ص( استان كرمانشاه از برگزاري 
جشنواره »مدرس�ه عشق س�ردار دل ها« در اين استان خبر داد. 
س��رهنگ بهرام ميرزايي معاون فرهنگي س��پاه حضرت نبي اكرم)ص( 
استان كرمانشاه گفت: جشنواره »مدرسه عشق س��ردار دل ها« به همت 
معاونت فرهنگي هنري سپاه حضرت نبي اكرم )ص( استان كرمانشاه برگزار 
مي شود.  وي افزود: اين جشنواره با موضوعات مختلف پيرامون سردار دل ها 
حاج قاسم سليماني و در تمام رش��ته هاي هنري برگزار مي شود.  معاون 
فرهنگي سپاه حضرت نبي اكرم )ص( استان كرمانشاه با تصريح اينكه آثار بايد 
توسط بسيجيان و پايگاه هاي مقاومت توليد شده باشد، بيان داشت: از همه 
بسيجيان و تمام اقشار دعوت مي شود تا در اين جشنواره حضور داشته باشند.  
اين مسئول عنوان كرد: هنرمندان بسيجي بايد آثار خود را تا پنج بهمن ماه به 

معاونت فرهنگي سپاه حضرت نبي اكرم)ص( استان ارسال كنند. 


