
   قم: مديركل راه و شهرسازي قم از اجراي ۱۰ طرح بازآفريني شهري در 
سطح بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري قم، با اعتباري بالغ  بر ۱۶۰ ميليارد 
ريال خبر داد و گفت: اين طرح ها سال آينده افتتاح خواهد شد. حسن صبوري 
افزود: برگزاري مناقصات جهت انتخاب پيمانكار ب��راي احداث طرح هاي 
بازآفريني شهري شامل احداث مدرسه، كالنتري، مراكز جامع سالمت و غيره 
توسط اداره كل راه و شهرسازي استان انجام  شده است. وي بااشاره به يكي از 
طرح ها گفت: احداث مدرسه شيخ آباد در سكونت گاه غير رسمي، با كاربري 
آموزشي با اعتباري بالغ  بر ۲۲ ميليارد ريال با پيشرفت فيزيكي ۵۰ درصد در 

شش ماه اول سال ۱۳۹۹ به بهره برداري خواهد رسيد. 
   سيس�تان و بلوچس�تان: مديركل بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچس��تان گفت: ظرفيت انب��ارش كاالي بندر چابهار به تناس��ب 
زيرساخت هاي ايجاد شده از قبيل اسكله ها و تجهيزات مدرن تخليه و 
بارگيري با احداث انبارهاي جديد و بازس��ازي سه انبار موجود افزايش 
مي يابد. بهروز آقايي با تأكيد بر ضرورت افزايش فضاهاي نگهداري موقت 
كاالهاي صادراتي و وارداتي در بندر چابهار و استانداردسازي انبارهاي 
موجود ادامه داد: در اين راستا دو انبار چند منظوره ۹ هزار متري و يك 
انبار چند منظوره ۱۲ هزار متري به منظور افزايش ظرفيت انبارش بندر 

شهيد بهشتي بازسازي مي شود. 
   مركزي: معاون گردش��گري اس��تان مركزي با اش��اره ب��ه اينكه 
۳۰ منطقه هدف گردش��گري در استان شناسايي ش��ده است، گفت: 
اين نقاط ش��امل مناطق��ي چون منطقه تخت س��ادات، س��راب هاي 
شازند، تاالب ميقان، آبگرم محالت و... مي ش��ود كه در ابتداي امر بايد 
زيرساخت هاي گردش��گري در آنها فراهم شود. سيدحسن حسيني با 
اشاره به ظرفيت هاي متنوع استان مركزي در حوزه گردشگري همچون 
گردشگري طبيعي، تاريخي، مذهبي و... افزود: يكي از برجسته ترين نقاط 
گردشگري استان مركزي غار چال نخجير است كه ساالنه گردشگران 

بسياري را به خود جذب مي كند.

 يك سوم اشتغالزايي آذربايجان  غربي 
از سوی كميته امداد است

ي�ك س�وم اش�تغال ايجاد ش�ده در  آذربايجانغربي
آذربايجان  غربي از سوي كميته امداد 
اس�تان ايجاد ش�ده كه ۹۵ درصد اين اش�تغال ها پايدار اس�ت. 
عزيز سهندي مديركل كميته امداد امام خميني )ره( آذربايجان  غربي 
گفت: با اشاره به اينكه ۹۵ درصد اشتغالزايي ايجاد شده توسط كميته 
امداد، پايدار است گفت: از آنجا كه آذربايجان  غربي يكي از استان هاي 
محروم كشور محسوب مي شود، لذا در اين راستا محروميت  زدايي يكي 
از دغدغه ها و اولويت هاي مهم كميته امداد امام )ره( در اين استان است.  
وي با بيان اينكه براي محروميت  زدايي بايد بسياري از شاخص  ها از جمله 
بهداشت، سواد آموزي، سرانه درآمد و اشتغال به ويژه در بين افراد تحت 
پوشش كميته امداد استان باال رود، افزود: در اين راستا در سال هاي اخير 
اشتغالزايي و خود كفايي مددجويان با ارائه تسهيالت مورد تأكيد قرار 
گرفته اس��ت.  مديركل كميته امداد امام خميني )ره( آذربايجان  غربي 
با بيان اينكه ب��راي محروميت زدايي و ايجاد اش��تغال نياز به همكاري 
دانشگاهيان است، ادامه داد: در نخستين همايش استاني توانمندسازي 
اقشار آسيب  پذير ۶۰ مقاله توسط كارشناسان و دانشگاهيان به دبيرخانه 
اين همايش ارسال ش��ده بود كه براي گام نخست، ش��روع خوبي بود.  
سهندي با اشاره به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به مددجويان توسط 
صندوق امداد واليت بيان كرد: در ۹ ماهه امس��ال، 8 هزار و ۵۴۵ فقره 
تسهيالت به مددجويان و نيازمندان استان پرداخت شده كه نسبت به 

زمان مشابه سال گذشته رشد ۱۶۵ درصدي داشته است.

پيش بيني مي شود  لرستان
س�ال آين�ده ۱۴ 
اس�تان درگير آفت ملخ صحرايي شوند، لذا 
دراين رابطه لرستان با تهيه تجهيزات آماده 

مقابله با اين آفت است. 
محمود چاالكي معاون مديري��ت كنترل و مبارزه 
با آفات سازمان حفظ نباتات كشور كه به لرستان 
سفر كرده بود با بيان اينكه پيش بيني مي كنيم سال 
آينده عالوه بر سه استان، لرستان، فارس و كرمان  
۱۱ اس��تان ديگر نيز درگير آفت ملخ شوند، گفت: 
سال گذش��ته براي مبارزه با آفت ملخ ۵۰ ميليارد 
تومان هزينه شد و امسال نيز 8۴ ميليارد پيش بيني 
كرده ايم.  وي با تأكيد بر اينكه تنها راه چاره مبارزه 
با اين آفت آماده باش كامل اس��ت، افزود: ظرفيت 
دستگاه هاي سم پاش را بايد به كار بگيريم، در حال 
حاضر در كشور ۱۵۰ دستگاه س��م پاش داريم كه 

براي لرستان هم بايد آماده شود، اين دستگاه هاي 
س��م پاش خارجي با همت نيروهاي بومي ساخته 
ش��ده اند و در حال حاضر به كش��ور پاكستان نيز 

صادر مي شوند.  معاون مديريت كنترل و مبارزه با 
آفات عمومي سازمان حفظ نباتات كشور با اشاره 
به اينكه آفت ملخ صحرايي جزو هفتمين بالهاي 

آسماني ذكر شده و س��ابقه آن به ۴ تا ۵ هزار سال 
پيش برمي گردد، تصريح كرد: آخرين سابقه بروز اين 
آفت در ايران به سال ۴۲ برمي گردد كه در سطح ۲ 
ميليون هكتار مبارزه با آفت ملخ صحرايي را داشتيم.  
چاالكي با بيان اينكه در ح��ال حاضر ۲۹ ميليون 
هكتار از اراضي كش��اورزي در كل دنيا درگير آفت 
ملخ صحرايي هستند، افزود: سال گذشته در ايران 
در سطح ۷۵۰ هزار هكتار اراضي كشاورزي مبارزه 
با ملخ صحرايي را داشتيم و شش استان درگير اين 
مشكل شد.  معاون مديريت كنترل و مبارزه با آفات 
عمومي سازمان حفظ نباتات كشور با تأكيد بر اينكه 
از سال گذشته وارد بحران آفت ملخ شديم و اين آفت 
حداقل بين سه تا پنج سال گس��تره فعاليت دارد، 
ادامه داد: در خردادماه ميزان گستردگي آفت ملخ 
صحرايي در كشور به ۱۰ استان رسيد و استان هاي 

ايالم و خوزستان نيز آلوده شدند. 

ملخ صحرایی در کمین14 استان
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حمیرا رحیمی

48 هكتار از حاشيه شهر تبريز در معرض فرو ريختن 
ر  ا ند س�تا ا آذربايجانشرقي
ن  يج�ا با ر ذ آ
ش�رقي با بيان اين كه ۴۸ هكتار از حاشيه شهر 
تبريز در دامنه كوه عون بن علي، منطقه غيرمقاوم 
و در معرض خطر به حس�اب مي آيد، گفت: اين 
منطقه در صورت وقوع زلزله آسيب جدي خواهد 
ديد؛ بر اين اساس ساخت واحدهاي جايگزين در 
محل هاي امني كه امكان ساخت وساز وجود دارد، 
دنب�ال ش�ود.  ب�ه ص�ورت ج�دي  باي�د 

محمدرضا پورمحمدي استاندار آذربايجان شرقي در حاشيه بازديد از مناطق حاشيه شهر تبريز و پروژه هاي 
در دست اجراي شهرداري براي اجراي طرح بازآفريني شهري، گفت: يكي از معضالت اصلي تبريز بحث 
اسكان غيررسمي و حاشيه نشيني است به طوري كه هم اكنون ۴8 هكتار از حاشيه شهر تبريز در معرض 
ريزش قرار دارد كه بايد با عزمي راسخ و جدي براي اين معضل چاره انديشي شود.  وي افزود: جايگزيني 

۱۷۱ واحد مسكن غيررسمي با واحدهاي تازه ساخت تجربه موفقي است كه بايد ادامه يابد. 

پزشك خير البرزي ۱۱۰ مدرسه در كشور مي سازد
پزش�ك خي�ر  البرز
البرزي ساخت 
۱۱۰ مدرس�ه را در مناط�ق محروم كش�ور 

برعهده گرفت. 
محمد دالوريان مديركل نوسازي و تجهيز مدارس 
اس��تان البرز با بيان اينكه ب��ه تازگي تفاهمنامه 
س��اخت اين ۱۱۰ مدرس��ه در وزارت آموزش و 
پرورش امضا ش��ده اس��ت، گفت: اين فضاهاي 
آموزشي با همكاري سازمان نوسازي مدارس در 
۱۱۰ منطقه محروم كشور با استفاده از آخرين استانداردها و فناوري روز ساخته مي شود.  وي با بيان اينكه 
ساخت اين مدارس برعهده محمدرضا اسپرورين پزشك نيكوكار البرزي است افزود: مجمع خيران مدرسه ساز 
البرز به دليل جذب كمك هاي بيشتر و انجام تعهدات خود سال گذشته رتبه سوم كشوري را كسب كرد.  
مديركل نوسازي و تجهيز مدارس البرز يادآور شد: تاكنون خيران مدرسه ساز در تكميل پروژه هاي آموزشي 

نميه تمام و ساخت كالس هاي درس در مناطق پرجمعيت اين استان موفق عمل كرده اند.

 طرح ارتقای سالمت محصوالت كشاورزي 
در استان مركزي اجرا مي  شود

رئيس جهادكشاورزي استان مركزي  مركزي
از اج�راي ط�رح ارتق�ای س�امت 
داد.  خب�ر  مرك�زي  اس�تان  در  كش�اورزي  محص�والت 
مجيد آنجفي، رئيس جهادكشاورزي اس��تان مركزي گفت: براساس 
مصوبه دولت طرح ارتقای س��المت محصوالت كش��اورزي در استان 
اجرا و افزايش كيفيت هشت محصول ش��امل سيب درختي، پرتقال، 
سيب زميني، خيار گلخانه اي، خيار مزرعه اي، گوجه فرنگي گلخانه اي، 
گوجه فرنگي مزرعه اي در دستور كار قرار مي گيرد. مجيد آنجفي با بيان 
اينكه در حوزه سالمت غذا با استانداردهاي جهاني فاصله داريم، افزود: 
براساس تعاريف بين المللي امنيت غذايي به معني دسترسي پايدار همه 
مردم به غذاي كافي و سالم در تمام اوقات براي داشتن يك جسم سالم 
است كه طبق اين تعريف سه عنصر اصلي دسترسي همه به غذا، پايداري 
در دريافت غذا و دسترسي به غذاي سالم و كافي در تمام اوقات مدنظر 
است. رئيس جهادكشاورزي استان مركزي بيان كرد: در سال گذشته 
در استان مركزي استفاده از ۳۲ تن كود بيولوژيك، ۴۲۰۰ هكتار اصالح 
روش هاي توليد و ۹۳۰۰ هكتار كشاورزي حفاظتي انجام شده است. 
از سه س��ال قبل مصرف كود كاهش پيدا كرده به طوري كه كودهاي 
شيميايي استفاده ش��ده در اين مدت ۷۲ هزار تن بوده است و امسال 
پيش بيني مي ش��ود تنها ۶۴ هزار تن كودشيميايي استفاده شود. وي 
ادامه داد: براي جايگزين سم نيز مي توان از مبارزه هاي تلفيقي، مبارزه 
زراعي، مبارزه بيولوژيك، كنترل كننده هاي غيرشيميايي استفاده كرد 
كه در سال گذشته بيش از ۲۰۰ هزار هكتار مبارزه زراعي و هزار و ۷۵۰ 

هكتار استفاده از كنترل كننده شيميايي انجام شده است. 

 افتتاح و كلنگ زني
 ۳۲ واحد آموزشي در ايالم 

مديركل نوس�ازي، توس�عه و تجهيز  ايالم
مدارس ايام از افتت�اح و كلنگ زني 

۳۲واحد آموزشي در استان ايام خبر داد. 
نصرت اهلل رحيمي، مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس ايالم 
گفت: ۳۲ واحد آموزشي همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي در مناطق 
مختلف اين استان افتتاح يا كلنگ زني خواهند ش��د. وي افزود: از اين 
شمار ۱۹واحد آموزش��ي افتتاح و عمليات احداث ۱۳واحد نيز كه در 
مناطق مختلف روستايي و شهري احداث شده آغاز مي شود. رحيمي 
ادامه داد: فضاهايي كه افتتاح مي شوند در مجموع ۷۳ كالس درس با ۱۰ 
هزار و ۵۳8 متر مربع مساحت داشته كه براي احداث آنها ۲۲8 ميليارد 
و ۳۵۰ ميليون ريال اعتبار هزينه خواهد شد. مديركل نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس ايالم در خصوص ۱۳ فضاي آموزش��ي كه كلنگ زني 
مي ش��وند، بيان كرد: اين مدارس ۴۹ كالس درس با ۶ هزار و ۳۵۱ متر 
مربع زيربنا دارند كه ۲۵۵ ميليارد و ۴۵۰ ميليون ريال اعتبار براي ساخت 
آنها پيش بيني شده است. رحيمي اظهار كرد: اين مدارس با مشاركت 
افراد خير و نيكوكار احداث و مجموع تعهد افراد خير در اين زمينه ۲۲۵ 
ميليارد ريال است. به گفته وي، از مجموع تعهد خيران مدرسه ساز ۱۰۵ 
ميليارد ريال براي ساخت ۱۹ مدرسه هزينه و ۱۲۰ ميليارد ريال نيز براي 

آغاز عمليات كلنگ زني ۱۳ فضاي آموزشي تعهد شده است. 

 صدور نخستين گواهينامه گردشگري سالمت
 در خراسان شمالي

معاون گردش�گري اس�تان خراسان  خراسانشمالي
شمالي از صدور نخستين گواهينامه 

گردشگري سامت در خراسان شمالي خبر داد. 
علي كاظمي، معاون گردش��گري استان خراسان ش��مالي با اشاره به 
اينكه نخس��تين گواهينامه گردشگري س��المت در خراسان شمالي 
صادر مي ش��ود، گفت: هدف از صدور گواهينامه حرفه اي گردشگري 
سالمت، استفاده از ظرفيت هاي اين بخش براي درآمدزايي است. وي 
با اشاره به صادر ش��دن اين گواهينامه براي دفاتر خدمات مسافرتي و 
جهانگردي افزود: ايجاد دفاتر در كش��ورهاي هدف و همكاري با دفاتر 
خدمات مسافرتي و جهانگردي در جذب بيماران خارجي، فعاليت در 
زمينه گردشگري درماني طبيعي همچون استفاده از چشمه هاي آبگرم 
و ساير منابع طبيعي درماني مورد تأييد، همكاري با مراكز درماني واجد 
شرايط و ارائه خدمات به بيماران خارجي از جمله اختيارات شركت هاي 
گردشگري خدمات س��المت اس��ت. به گفته كاظمي مجوز خدمات 

گردشگري سالمت داراي اعتبار يك ساله است.

 كام تلخ باغداران چهارمحال و بختياري
 از صادرات فله اي بادام مامايي

هر سال ۲۴ هزار تن بادام از باغات اس�تان چهارمحال و بختياري 
برداش�ت مي ش�ود كه بخش عمده آن را نوع بادام مامايي يكي از 
انواع بادام ارزشمند به لحاظ صادراتي تشكيل مي دهد. محصولي 
كه به دليل فقدان صنايع بس�ته بندي و تبديلي ب�ه صورت فله اي 
به خارج از كش�ور صادر مي ش�ود و ارزآوري كمي را براي كش�ور 
به هم�راه دارد و نمي تواند كام باغداران اس�تان را ش�يرين كند. 

    
هر س��ال بيش از يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن محصول كش��اورزي در 
استان چهارمحال و بختياري توليد مي ش��ود كه از اين مقدار، حدود 
8۲۰ هزار تن )۶۵ درصد( مربوط به محص��والت زراعي، حدود ۲۰۰ 
هزار تن )۱۶ درصد( ب��ه محصوالت باغي و مابقي ب��ه محصوالت دام 
و طيور و كش��ت گلخانه اي اختصاص دارد. هرچند س��هم استان در 
توليدات زراعي كشور ۱/۲۶ درصد است و اس��تان را در رتبه بيست و 
سوم قرار داده اما عملكرد باغ هاي اس��تان در حدود ۴/8 تن در هكتار 
است كه نسبت به عملكرد كشور كه ۴/۰۲ تن در هكتار است به نسبت 
مطلوب است. در اين ميان محصولي كه توانسته در سال هاي اخير نقش 
بسزايي در ارتقاي جايگاه كشاورزي اس��تان ايفا كند و سهم زيادي از 
صادرات و توليد ناخالص بخش كشاورزي استان را به خود اختصاص 
دهد، محصول بادام با توليد ۲۴ هزار تن در سال معادل ۲۰ درصد بادام 
باكيفيت است كه در ۱۲ سال اخير به طور متوالي بيشترين توليد بادام 

آبي كشور را به خود اختصاص داده است.
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري در اين راستا بيان 
كرد: »اين استان با توليد ۲۴ هزار تن بادام در سال رتبه نخست توليد 
بادام آبي كش��ور را در اختيار دارد.« ذبيح اهلل غريب اضافه كرد: »بادام 
مامايي، شاهرودي ۱۲، ربيعي، بادام س��فيد و ساير ارقام شاهرودي از 
ارقام اصلي بادام اين استان به شمار مي رود.« غريب تعداد بهره برداران 
محصول بادام در استان را حدود ۳۰ هزار نفر برآورد كرد و گفت: »سطح 
زير كشت باغات در استان ۴۲ هزار هكتار است كه ۱۶ هزار هكتار آن 
معادل ۳۷ درصد به كشت بادام اختصاص دارد.« رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي استان خاطرنشان كرد: »حدود ۶ هزار تن از محصول بادام 
توليدي استان را رقم مامايي صادراتي تشكيل مي دهد.« غريب متوسط 
عملكرد بادام در هر هكتار از باغات استان را ۱/۵ تن اعالم كرد و گفت: 
»اين ميزان در مقايسه با ميانگين عملكرد بادام در باغات كشور كه 8 

دهم درصد است، عملكرد دو برابري را نشان مي دهد.«
  جاي خالي صنايع بسته بندي

گفتني است ارزش توليدات كشاورزي استان ۳۴ هزار ميليارد ريال در 
سال است. در اين خصوص معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان 
جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري با تأييد مطالب فوق بيان كرد: 
»بيش از ۷ هزار ميليارد ريال اين توليدات اختصاص به بادام دارد كه ۲۲ 
درصد ارزش توليدات كشاورزي استان را شامل مي شود.« حسين برزگر، 
بازار هدف صادرات بادام استان را كشورهاي حاشيه خليج فارس، هند، 
روسيه و پاكستان دانست و افزود: »براي رقابت در عرصه تجارت خارجي 
ضمن تقويت مراكز بس��ته بندي و تقويت برند بادام استان بايد موفق 
به كسب استانداردهاي تشويقي اين عرصه ش��ويم.« وي با بيان اينكه 
درخت بادام نسبت به شرايط كم آبي و خشكسالي مقاوم است، ادامه داد: 
»همين موضوع مي تواند ما را در مواجه با خشكسالي كمك كند و باغات 
بادام جايگزين باغات آب بر شود.« برزگر با اشاره به مشكالت فرآروي 
صادرات بادام توليدي استان، افزود: »براي موفقيت در عرصه صادرات 
بادام ضروري است تا نس��بت به تقويت مراكز بسته بندي و سورتينگ 
)درجه بندي( بادام، تقويت برند و نام تجاري و كس��ب استانداردهاي 
تشويقي و اعمال در بسته بندي محصول اقدامات بيشتري انجام دهيم.« 
وي خاطرنشان كرد: »هنوز نتوانسته ايم در اين سه مرحله موفق عمل 
كنيم و بايستي در ابتدا مراكز بسته بندي بادام را در استان فعال كنيم و 
سپس نسبت به كسب برند و استانداردهاي تشويقي اقدام شود.« برزگر 
افزود: »هم اينك بادام توليدي استان بصورت فله اي در كارتن هاي ۱۰ تا 
۲۰ كيلويي به كشورهاي هدف نظير هند صادرات مي شود و اين موضوع 
سبب ش��ده تا بادام اس��تان به قيمت واقعي و صادراتي خود در جهان 
بفروش نرسد كه چنانچه بتوان در اين زمينه كار بيشتري كنيم بي شك 

ارزآوري استان و كشور در اين حوزه رشد چشمگيري پيدا مي كند.«

سرمايه گذاري ۳84 ميلياردی در شهرك هاي صنعتي كرمانشاه
در ۹ ماهه امسال  كرمانشاه
۳۸۴ ميلي�ارد 
ريال سرمايه گذاري در ش�هرك ها و نواحي 
صنعتي استان به بهره برداري رسيده است. 
بيژن كردستاني مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان كرمانشاه با بيان اينكه در ۹ ماهه 
امسال ۲۱ واحد توليدي و صنعتي در شهرك ها 
و نواحي صنعتي استان به بهره برداري رسيده، 
گفت: سرمايه گذاري اين واحدها ۳8۴ ميليارد 

ريال بوده است.  وي افزود: با بهره برداري از اين واحدها براي ۲۴۰ نفر شغل ايجاد شده است.  مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي اس��تان كرمانش��اه با بيان اينكه ۱۰ مورد از اين صنايع در گروه صنايع 
شيميايي بوده، افزود: سه واحد در بخش كاني غيرفلزي، سه واحد صنايع فلزي، دو واحد صنايع غذايي، 
دو واحد صنايع نساجي و يك واحد در بخش خدمات بوده است.  كردستاني با اشاره به اينكه هم اكنون 
۴۷۷ واحد صنعتي و توليدي در شهرك ها و نواحي استان كرمانشاه داريم كه به بهره برداري رسيده اند، 

اعالم كرد: سرمايه گذاري اين واحدها بيش از ۱۰ هزار و 8۱۵ ميليارد ريال است. 

طرح هاي آبخيزداري در سيرجان مانع سيالب شد 
به گفته رئيس  كرمان
منابع طبيعي و 
آبخي�زداري س�يرجان احداث ۱۲۰س�ازه 
آبخيزداري طي س�ال جاري نقش مهمي در 
كنترل مهار آب هاي سطحي و جلوگيري از 
بروز سياب هاي مخرب در اين منطقه داشت. 
مه��ران ميرش��اهي رئي��س مناب��ع طبيعي 
و آبخيزداري س��يرجان گف��ت: ۲۰ ميليارد 
ريال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي 

حوزه هاي آبخيزداري شهرستان س��يرجان اختصاص يافت كه با اين اعتبار ۱۲۰ سد و بند خاكي، 
سيماني و مالتي و سازه هاي آبگيري احداث و به اتمام رسيد.  وي افزود: بارندگي هاي دو هفته پيش 
روز گذشته سبب آبگيري و سرريز شدن س��ازه هاي آبخيزداري در منطقه بيدشاهي و سدتنگوييه 
شهرستان سيرجان شده اس��ت.  رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري سيرجان تغذيه سفره هاي آب 
زيرزميني، جلوگيري از سيل و سيالب در منطقه و ممانعت از ورود رسوب به سد تنگوييه را از مزاياي 

احداث ۱۲۰ سد و سازه ياد شده عنوان كرد.

 انجام 4۰۰ جراحي دندانپزشكي 
ويژه معلوالن در بابل 

مدير گروه دندانپزشكي كودكان  مازندران
دانش�كده دندانپزش�كي بابل 
گفت: بيش از ۴۰۰ جراحي دندانپزشكي تحت بيهوشي ويژه 

معلوالن و كودكان در بابل انجام شد.
نيلگون پاس��دار مدير گ��روه دندانپزش��كي كودكان دانش��كده 
دندانپزشكي بابل از انجام بيش از ۴۰۰ جراحي دندانپزشكي تحت 
بيهوشي براي كودكان زير چهار سال، معلوالن و افراد كم توان ذهني 
و افراد مضطربي كه تحت شرايط بي حسي موضعي، قادر به انجام 
اعمال دندان پزشكي در مطب و كلينيك سرپايي نيستند خبر داد 
وگفت: دندانپزشكي تحت بيهوشي، كودكان زير چهار سال، معلوالن 
و افراد كم توان ذهني، بيماران خ��اص و افراد مضطربي كه تحت 
شرايط بي حسي موضعي، قادر به انجام اعمال دندانپزشكي در مطب 
و كلينيك سرپايي بر روي آنها نيستيم را شامل مي شود.  وي افزود: 
بخش تخصصي دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي بابل 
در طول سال، روز هاي دوشنبه خود را اختصاص به پذيرش كودكان 
واجد شرايط از سرتاسر استان مازندران داده است و تاكنون بيش از 

۲ هزار پرونده تشكيل شده است.

 ۹۵ درصد مطالبات چايكاران گيالن
 و مازندران پرداخت شد  

رئيس س�ازمان چاي كش�ور از  گيالن
پرداخ�ت مع�ادل ۹۵ درص�د 
مطالب�ات چاي�كاران گي�ان و مازن�دران خب�ر داد. 
حبيب جهانساز رئيس سازمان چاي كشوركه به گيالن سفر كرده 
بود با اشاره به اينكه امس��ال در مجموع ۱۲۶ هزار و ۷۵۳ تن برگ 
سبز چاي از چايكاران اين استان و مازندران خريداري شد، گفت: 
در حال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد از كل مطالبات چايكاران دو استان 
شمالي گيالن و مازندران به حس��اب آنان واريز شده است.  وي با 
بيان اينكه سازمان چاي كشور عالوه بر بحث خريد تضميني برگ 
سبز، حمايت هاي مالي از چايكاران را نيز در دستور كار خود دارد، 
افزود: تاكنون بيش از ۱۲ ميليارد و 8۰۰ ميليون تومان از مطالبات 
چايكاران ش��مال كشور به حساب ش��ان واريز ش��د و ۵ درصد از 
مطالبات چايكاران گيالن و مازندران كه مربوط به نيمه دوم مهرماه 
است باقيمانده كه به تدريج به حساب چايكاران شمال كشور واريز 
مي شود.  به گفته رئيس سازمان چاي كشور امسال قيمت خريد 
تضميني هر كيلوگرم برگ سبز چاي درجه يك ۳ هزار و ۶۰۰ تومان 

و درجه دو ۲ هزار و ۲۰۰ تومان از چايكاران تعيين شد. 

 كاشت ۱۰ هزار اصله نهال حرا 
در ساحل بوستان واليت بندرعباس

تا پايان سال بيش از ۱۰ هزار اصله  هرمزگان
نه�ال حرا در س�احل بوس�تان 

واليت بندرعباس كاشته مي شود. 
مصطفي خادم رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري 
بندرعباس گفت: از زمان آغاز كاشت نهال حرا در بندرعباس تاكنون 
۲۰ هزار اصله نهال كاشته شده است، و قرار است تا پايان سال بيش 
از  ۱۰ هزار اصله نهال به اين تعداد افزوده شود.  وي افزود: اين نهال ها 
با مشاركت شهرداري بندرعباس، اداره كل منابع طبيعي هرمزگان و 
مردم محلي در منطقه كاشته شده اند.  رئيس سازمان سيما، منظر 
و فضاي سبز شهرداري بندرعباس ادامه داد: جنگل هاي حرا نقش 
مهمي در زيبايي س��واحل و جذب گردش��گران دارند و به همين 
منظور توسعه اين جنگل ها در دستور كار شهرداري بندرعباس و 
نهاد هاي مربوطه است.  مصطفي خادم خاطرنشان كرد: در سال هاي 
آينده پارك هاي ساحلي نيز در مجاورت اين جنگل ها در بندرعباس 
ايجاد مي شوند.  به گفته وي، براساس مطالعات انجام شده ساحل 
بوستان واليت و ساحل سورو محل مناسبي براي كاشت و توسعه 

اين جنگل ها در بندرعباس است. 

پرداخت ۹۴ ميليارد و ۵۲۵ ميليون تومان 
وام اشتغال به مددجويان قزوين

۴ هزار ناشنوا  در انتظار كاشت حلزون 
شنوايي در چهارمحال و بختياري

 ۹۴ تاكن�ون  قزوين
ميليارد و ۵۲۵ 
ميليون تومان تس�هيات اشتغال در بخش 
دامداري به مددجويان تحت پوشش استان 

قزوين پرداخت شده است. 
مجي��د مؤمن��ي دبي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني)ره( استان قزوين با اشاره به پرداخت ۹۴ 
ميليارد و ۵۲۵ ميليون تومان تسهيالت اشتغال 
در بخش دامداري به مددجويان تحت پوشش 
گفت: يكي از رويكرده��ا و اولويت هاي كميته 
امداد ب��راي محروميت زدايي، توانمند س��ازي 
مددجويان است كه با جديت در اين نهاد دنبال 
مي ش��ود.  وي افزود: توانمندسازي مددجويان 
با محوريت اش��تغال پيگيري مي شود و در اين 
زمين��ه برنامه اش��تغالزايي با مش��اغل بومي و 
متناس��ب با توانايي افراد، بازده��ي اقتصادي 
مناس��ب و مهارت ه��اي متناس��ب هماهنگ 
مي ش��ود.  مديركل كميته امداد استان قزوين 
ادامه داد: از ۹۴ ميلي��ارد و ۵۲۵ ميليون تومان 
تس��هيالت 8۵ ميليارد و ۲۴۵ ميليون تومان 

مربوط به ۷ هزار و ۱۳۷ طرح با ۱۷8 هزار و ۴۲۵ 
رأس دام سبك و ۹ ميليارد و ۲8۰ ميليون تومان 
مربوط به هزار و ۲۴۳ طرح با ۴ هزار ۹۷۲ رأس 
دام سنگين بوده است.  مؤمني يادآور شد: اگر 
بخواهيم محروميت و فقر را از چهره مددجويان و 
استان پاك كنيم بهترين راه ايجاد اشتغال است 
به همين دليل اجراي طرح هاي اشتغالزايي از 
مهم ترين برنامه هاي ما در اين نهاد انقالبي است.  
وي گفت: تا زماني كه فردي براي خود شغل و 
درآمدي نداشته باشد قادر به تأمين هزينه هاي 
زندگي نبوده و وابسته به كمك ديگران خواهد 
بود از اين رو اشتغالزايي گام اساسي در فرآيند 
رفع محرومي��ت و فقرزدايي اس��ت.  مديركل 
كميته امداد اس��تان قزوين تصري��ح كرد: در 
گذشته مشاغل مختلفي براي دريافت تسهيالت 
در نوب��ت دريافت قرار مي گرف��ت ولي در حال 
حاضر ب��راي ايجاد هر ش��غلي پذيرش مددجو 
نداريم بلكه عالوه بر مهارت آموزي، ارزيابي از 
وضعيت شغل پيشنهادي مددجو در جامعه نيز 

مورد توجه است.

سرپرست اداره  چهارمحالوبختياري
بهزيستي  كل 
چهارمحال و بختياري از وجود ۴ هزار نفر فرد 
ناشنوا و كم ش�نوا در اس�تان تحت پوشش 
بهزيستي براي كاش�ت حلزون شنوايي در 
داد.  خب�ر  بختي�اري  و  چهارمح�ال 
معصومه محمدي سرپرست اداره كل بهزيستي 
چهارمحال و بختياري با بيان اينكه ۴ هزار ناشنوا 
و كم  ش��نوا كانديداي انجام عمل كاشت حلزون 
شنوايي در چهارمحال و بختياري هستند، گفت: 
يكي از موارد توانبخشي كاشت حلزون، كه كمك 
ش��اياني به بهتر ش��نيدن مي كند و در اين ميان 
سن طاليي عمل كاش��ت حلزون نيز بين ۲ تا ۵ 
سال اس��ت.  وي افزود: از جامعه آماري ۳۲ هزار 
معل��ول در چهارمحال و بختي��اري نزديك به ۴ 
هزار نفر ناشنوا و كم شنوا هستند.  سرپرست اداره 
كل بهزيس��تي چهارمحال و بختياري ادامه داد: 
تمامي بيمارستان هاي كش��ور مجهز به دستگاه 
شنوايي س��نج و كارش��ناس مجرب هستند كه 
اگر كودكي مشكوك تشخيص داده شد ابتدا به 

كارشناس و سپس به پزشك متخصص معرفي 
مي شود.  محمدي با اش��اره به اينكه اگر مشكل 
شنوايي فرد بيماري باشد، با دارو قابل درمان باشد، 
گفت: اگر مشكل شنوايي فرد منجر به معلوليت 
شود بايد به بهزيس��تي مراجعه كند.  وي افزود: 
فردي كه نيازمند عمل جراحي كاش��ت حلزون 
اس��ت به هيئت امناي ارزي بيمارستان الزهراي 
اصفهان مراجعه و نام او به عنوان كانديداتور كاشت 
حلزون ثبت مي شود.  سرپرست اداره كل بهزيستي 
چهارمحال و بختياري با اعالم اينكه هزينه انجام 
اين جراحي با يارانه دولتي ۹ ميليون تومان است، 
گفت: ۳/۵ تا ۶ ميليون از اين مبلغ براساس وضعيت 
اقتصادي خانواده و ش��دت معلوليت فرد توسط 
بهزيستي پرداخت مي شود.  محمدي تصريح كرد: 
هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر در استان كانديداي 
كاشت حلزون ش��نوايي هس��تند كه كودكان و 
دانش آموزان در اولويت اين كاشت قرار دارند.  به 
گفته وي، مراقبت هاي بعد از كاشت توسط خانواده 
فرد باعث مي شود تا عمل كاشت حلزون شنوايي 

جوابدهي بهتر و مؤثرتري داشته باشد. 


