
   اصفهان: فرماندار اردستان از پيگيري  براي استقرار دانشگاه فني و حرفه اي در 
اين شهرستان براي سال تحصيلي آينده خبر داد. حميدرضا تاملي افزود: رايزني 
خوبي با دانشگاه فني و حرفه اي كشور انجام داديم، سايت مورد نظر در شهر زواره 
در كنار دانشگاه پيام نور اين شهر شناسايي ش��ده و در حال معرفي رشته هاي 
كارداني به دانشگاه فني و حرفه اي استان و كشور هستيم. فرماندار اردستان ابراز 
اميدواري كرد، با انجام مقدمات كار در دفترچه انتخاب رشته ارديبهشت ماه سال 

آينده، نام دانشگاه فني و حرفه اي اردستان را هم داشته باشيم. 
   فارس: معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره 
به اينكه سه طرح توليدي تجهيزات وسايل مصرفي پزشكي و اقتصاد مقاومتي در 
شيراز به مرحله بهره برداري و توليد رسيده است، گفت: اين طرح ها شامل توليد و 
مصرف الكترود هاي قلبي يك بار مصرف، كاشتينه هاي استخوان و مفاصل و تيغه 
درماتوم است. مهرداد شريفي افزود: اين سه طرح يادشده همگي به بهره برداري 
و دو طرح نخست آن به توليد انبوه نيز رسيده است. الكترود هاي يك بار مصرف 
قطعه اي است كه در پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد و در تست ورزش، اتاق 

عمل و مونيتورينگ كردن بيمار از اين قطعه استفاده مي شود.

معاون اش�تغال و      ايالم
خودكفايي كميته 
امداد استان ايالم از برگزاري نخستين رويداد 
اس�تارتاپ ويكند وي�ژه مددجوي�ان دانش 
آموخته و فارغ التحصيل اي�ن نهاد خبر داد. 
روح اله سليماني معاون اشتغال و خودكفايي كميته 
امداد اس��تان ايالم با بيان اينكه نخستين رويداد 
اس��تارتاپ ويكند ويژه مددجويان دانش آموخته 
و فارغ التحصيل اين نهاد برگزار مي ش��ود، گفت: 
اين استارتاپ ويژه كسب و كارهاي امروزي و نوين 
است و بيش از 90 نفر از مددجويان دانش آموخته 
كه داراي ايده ه��اي نوين در زمينه اش��تغالزايي 
هستند در اين استارتاپ و رويداد كارآفريني حضور 
خواهند داشت.  وي با اش��اره به اينكه اين رويداد 
كارآفريني از امروز چهارش��نبه تا جمعه به مدت 

3روز برگزار مي ش��ود، گفت: كميته امداد استان 
ايالم، پارك علم و فناوري استان و اداره كل فناوري 

اطالعات استان اين اس��تارتاپ را برگزار خواهند 
كرد.  سليماني با بيان اينكه برنامه هاي ويژه اي در 

اين استارتاپ وجود دارد تصريح كرد: در اين مدت 
عالوه بر برگزاري كارگاه هاي آموزشي، طرح هاي 
كارآفريني دانش آموختگان شركت كننده داوري 
شده و پس از داوري نيز به صاحبان سه ايده برتر و 
برگزيده شده جوايز نفيسي اهداء خواهد شد.  وي 
ادامه داد: از ميان طرح هاي ارائه شده، هر تعداد از 
آنان كه منجربه اشتغال و كسب و كار شود مورد 
حمايت ويژه كميته امداد و ديگر برگزار كنندگان 
اين رويداد كارآفريني قرار مي گيرند.  معاون اشتغال 
و خودكفايي كميته امداد اس��تان ايالم با عنوان 
اينكه توانمند سازي مددجويان و زمينه سازي براي 
ورود اين خانواده ها به عرصه كار و توليد همچنان 
از اولويت هاي اين نهاد است، گفت: در اين زمينه 
استفاده از دانش و امكانات راهبران شغلي نيز در 

دستور كار اين نهاد قرار گرفته است. 

برگزاري نخستين استارتاپ ويكند دانش آموختگان مددجو در ايالم
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محمدرضا هاديلو

اجراي ۵۶ طرح اقتصادي در استان اردبيل  
معاون اقتصادي      اردبيل
اس����تاندار 
اردبيل از اجراي ۵۶ طرح اقتصادي در استان 
با هدف رونق توليد و ايجاد اشتغال خبر داد. 
ارژنگ عزيزي، معاون اقتصادي استاندار اردبيل 
با اش��اره به اجراي ۵۶ طرح اقتصادي در استان 
با هدف رونق توليد و ايجاد اش��تغال گفت: اين 
طرح ها در سه بخش گردش��گري، كشاورزي و 
صنعتي در شهرها و بخش هاي مختلف استان 

اجرا مي شود و در صورت تحقق تحول بزرگي در زمينه اش��تغالزايي به وجود خواهد آمد. وي افزود: اين 
طرح ها با ۲۱9 هزار و ۶۵۸ ميليارد ريال سرمايه گذاري و ۲9 هزار و ۱۸۷ نفر اشتغالزايي اجرا مي شود. معاون 
اقتصادي استاندار اردبيل گفت: ۱۲ تفاهمنامه براي تأمين منابع مالي با بانك هاي عامل منعقد شده كه 
كمكي خوبي براي سرمايه گذاري، رونق توليد و اشتغال است. عزيزي افزود: مسئوالن استان تالش مي كنند 
با اجراي طرح هاي  اقتصادي و احياي واحدهاي توليدي راكد ظرفيت توليد افزايش داده و طرح هايي كه 

امكان سرمايه گذاري براي آنها امسال و سال آينده وجود دارد، مورد توجه جدي قرار دهند. 

نرخ بيكاري قزوين بايد به زير 7 درصد برسد
استاندار قزوين     قزوين
نس���بت ب�ه 
همكاري همه مديران اس�تاني در راستاي 
كاهش نرخ بيكاري قزوين تا پايان سال 99 

به زير هفت درصد تأكيد كرد. 
هدايت اهلل جمالي پ��ور، اس��تاندار قزوين گفت: 
ظرفيت هاي اشتغال استان قزوين مغفول مانده 
و همه مديران بايد ت��الش كنند كه نرخ بيكاري 
تا پايان شهريور سال 99 به زير هفت درصد برسد. 
وي در كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان قزوين افزود: كميته اي بايد در اين استان تشكيل 
شود كه اشتغال را به صورت ويژه رصد كرده و بتواند از تمام ظرفيت ها براي كاهش نرخ بيكاري استفاده كند. 
استاندار قزوين گفت: اينكه رتبه شهر قزوين در تحقق اشتغال نسبت به شهرستان هاي ديگر استان پايين تر 
باشد به هيچ عنوان قابل قبول نيست و بايد از ظرفيت هاي اين شهر بهتر استفاده كرد. جمالي پور با بيان اينكه 
قزوين نيازمند ايجاد طرح جامع اشتغال روستايي است، اظهار داشت: الزم است كميته اي در خصوص اشتغال 

روستايي در قزوين شكل بگيرد تا براساس توانمندي هاي هر منطقه شغل و توليد خاصي را دنبال كند.

 حمايت بنياد بركت از كشاورزان گيالني 
با خريد 20 هزار تن محصوالت باغي

شركت مشاركتي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
با خريد 20 هزار تن از محصوالت باغداران و كشاورزان گيالني، از 

آنها حمايت مي كند. 
شركت كشت و گلدشت افشره به عنوان يكي از شركت هاي مشاركتي بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام، س��االنه ۱۵ هزار تن مركبات از باغداران و 
۵ هزار تن گوجه فرنگي از كش��اورزان اس��تان گيالن خريداري مي كند.  
فعاليت هاي اين شركت مشاركتي بنياد بركت همچنين باعث ايجاد ۱00 
شغل مستقيم و 400 فرصت شغلي فصلي در شهرستان كم تر توسعه يافته 
رودسر در استان گيالن شده است.  توليدات اين شركت شامل كنسانتره 
پرتقال، پرك پرتقال و نارنگي و رب گوجه فرنگي است كه در توليد آب ميوه 
و كنسانتره مورد استفاده قرار مي گيرند.  بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام از سال ۱39۶ اقدام به مشاركت و سرمايه گذاري ۲۶۷ ميليارد ريالي در 
شركت كشت و گلدشت افشره به عنوان يك واحد صنعتي فعال در شهرستان 
رودسر استان گيالن كرده است. فعاليت هاي اين شركت، امكان ايجاد 49۵ 
شغل مستقيم و غيرمستقيم را براي اهالي اين شهرستان فراهم آورده است.  
گفتني است، مدل اشتغالزايي بنگاه محور يكي از روش هاي بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام براي ايجاد اشتغال در مناطق محروم است كه در اين مدل، 
اشتغالزايي و محروميت زدايي از طريق مشاركت و توانمندسازي بنگاه هاي 
اقتصادي دنبال مي شود.  همچنين از آنجايي كه بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام به هيچ عنوان تصدي گ��ري را دنبال نمي كند، مديريت اجراي 
مدل اشتغالزايي بنگاه محور نيز به مانند ساير مدل هاي اشتغالزايي، با مردم و 
فعاالن اقتصادي است و به همين دليل، بنياد بركت از مجموع 34۵ شركتي 
كه با آنها مشاركت داشته، از ۲3۵ شركت خارج شده و سهام خود را به بخش 
خصوصي واگذار كرده است.  ستاد اجرايي فرمان امام از طريق بنياد بركت 
يك هزار و ۱۷3 طرح شامل 4۶ طرح توانمندسازي اقتصادي و يك هزار و 
۱۲۷ پروژه عمراني، زيربنايي، فرهنگي، حوزه سالمت و ساير خدمات را با 
حجم سرمايه گذاري يك هزار و ۵04 ميليارد ريالي در مناطق محروم و كمتر 

توسعه  يافته استان گيالن به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

 رقابت شهرستان هاي خراسان جنوبي 
در كنار شهرهاي خالق كشور

1۳ پرونده از شش شهرستان خراسان     خراسان جنوبي
جنوبي به دبيرخانه ش�بكه ش�هرهاي 
خالق فرهنگ و هنر كش�ور كه طرحي براي شناس�ايي خالقيت هاي 
فرهنگي و هنري در شهرها و مناطق جغرافيايي است، ارسال شده است. 
معاون ام��ور هن��ري و س��ينمايي اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
خراسان جنوبي گفت: ۱3 پرونده از شش شهرس��تان استان به دبيرخانه 
شبكه شهرهاي خالق فرهنگ و هنر كش��ور ارسال شده است.  سيدعلي 
زمزم ادامه داد: شبكه ش��هرهاي خالق فرهنگ و هنر عنوان طرحي براي 
شناسايي خالقيت هاي فرهنگي و هنري در شهرها و مناطق جغرافيايي 
است.  وي با بيان اينكه ايجاد شبكه هايي براي تعريف همكاري ها و برنامه هاي 
مشترك بين مناطق مختلف ايران از اهداف اين طرح است، افزود: طرح هاي 
فرهنگي و هنري شهرستان هاي اس��تان در اين طرح ارائه شد كه از بين 
اين شهرستان ها، طرح هاي شش شهرستان اس��تان انتخاب شد.  معاون 
امور هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 
بيان كرد: پس از ارسال طرح ها، دبيرخانه شبكه شهرهاي خالق فرهنگ 
و هنر، طرح برگزيده را تا پايان س��ال جاري اعالم مي كند.  زمزم ادامه داد: 
شهرستان سربيشه، شش پرونده در رشته هاي بافته هاي داري همچون 
نمد، برك و قالي، عروسك سازي )دوتوك( و لباس هاي رنگي چنشت ارائه 
داده است.  وي خاطرنشان كرد: شهرستان خوسف با سه پرونده در حوزه 
ادبيات، موسيقي و صنايع دستي، شهرستان زيركوه با يك پرونده در حوزه 
تعزيه خواني، شهرستان قائن با يك پرونده در حوزه صنايع دستي و نقاشي، 
شهرستان سرايان با يك پرونده در حوزه تعزيه خواني و شهرستان نهبندان 

با يك پرونده در رشته مجسمه سازي نيز هستند. 

 ۵۴ درصد حجم مخازن سدهاي لرستان 
پُر است

۵۴ درصد حجم مخازن سدهاي استان     لرستان
پر است كه نسبت به دوره گذشته سال 

قبل 91 درصد افزايش داشته است. 
رضا ميرزايي مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان با اشاره به وضعيت 
آب مخازن سدهاي لرستان، گفت: هم اكنون ۱3 سد در استان در دست 
احداث داريم كه آبگيري شدند اما ش��بكه  پاياب آنها آماده نيست.  وي 
ادامه داد: حجم آب كل مخازن س��دهاي مذكور معادل 4۲0 ميليون 
مترمكعب است كه از اين تعداد شش سد با حجم ۲0۷ ميليون مترمكعب 
آبگيري شدند.  مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان با اشاره به اينكه 
۵4 درصد حجم مخازن سدهاي استان پر است كه نسبت به سال قبل 
9۱ درصد افزايش داشته است، تصريح كرد: خالي كردن حجم مخازن 
سدها با هدف مشروب كردن اراضي كشاورزي در فصل آبياري و مديريت 
سيالب هاي احتمالي آينده است.  وي از آزادسازي حريم رودخانه هاي 
اس��تان به طول ۱30 كيلومتر خبر داد و اظهار كرد: تا پايان امسال نيز 
۱00 كيلومتر ديگر از حريم رودخانه هاي لرس��تان آزادسازي خواهد 
شد.  ميرزايي گفت: از رودخانه كرگانه بازديد و به خانه هايي كه در حريم 
رودخانه قرار دارند اخطار داده شده تا جابه جا شوند؛ ما نيز شكايت ها را 

تنظيم و از طريق دستگاه قضايي پيگير اين موضوع هستيم.

 3 هزار و 2۵0 جهادگر سپاه 
در حال خدمت به سيل زدگان

اقالم غذايي و گرمايشي نياز اول مناطق سيل زده است
سيل سيس�تان وبلوچس�تان را در نورديد و عمق بحران و فاجعه به 
اندازه اي است كه عالوه بر مسدود شدن مس�يرها، بسياري از منازل 
مسكوني دچار آسيب جدي ش�ده و همچنان راه ارتباطي بسياري از 
روستاها قطع است. با اينكه نيروهاي زيادي در حال خدمات رساني به 
هموطنان سيل زده هستند اما به خاطر از بين رفتن راه هاي مواصالتي، 
امدادرساني به آنها با قايق و بالگرد صورت مي گيرد. در همين رابطه مدير 
عامل جمعيت هالل احمر سيستان و بلوچستان اعالم كرده سيل زدگان 
1۴ شهرستان به ش�دت نياز مبرم و فوري به اقالم غذايي و گرمايشي 
دارند و جانشين قرارگاه منطقه اي قدس نيروي زميني سپاه هم از اعالم 
آمادگي 100 گروه جهادي براي اعزام به مناطق سيل زده خبر داده است. 

    
بر اساس گزارش ها با اينكه حدود ۲۶4 روستاي سيستان وبلوچستان 
دچار صدمات ناش��ي از سيل ش��ده اند اما هم اكنون ۱4شهرستان به 
ش��دت نياز به مواد غذايي و ل��وازم اوليه و گرم كنن��ده دارد.  به گفته 
مدير عامل جمعيت هالل احمر سيستان و بلوچستان سيل زدگان ۱4 
شهرستان استان سيستان و بلوچستان با تمام روستاهايشان نياز مبرم 
و فوري به اقالم غذايي نظير انواع كنس��رو جات، خرما، برنج، روغن و 
لوازم زيستي نظير پتو و موكت و اقالم گرمايشي مانند چراغ آترا دارند.  
رسول راشكي با اش��اره به اينكه به 3 هزار و 4۲۸ آسيب ديده سيل در 
قالب ۷۶۷ خانوار در اين استان توسط نيروهاي هالل احمر امدادرساني 
شده است، ادامه داد: »9۸ روستاي سيستان و بلوچستان در اين مدت 
دچار سيالب و آبگرفتگي شده است و طي اين مدت يك هزار و ۱44 
نفر از آس��يب ديدگان در ۲۵۲ دستگاه چادر اس��كان اضطراري داده 
شدند.« مجتبي ش��جاعي رئيس س��تاد مديريت بحران دلگان نيز با 
تكرار درخواست اقالم غذايي و گرمايشي، گفت: »تخريب منازل، تلف 
شدن دام ها، تخريب اراضي كشاورزي، آب بردگي لوازم خانگي مردم 
عمده خسارت هاي مردم روستايي و عشايري دلگان بوده و از سويي به 
زيرساخت هاي شهرستان صدمه جدي وارد شده و محورهاي مواصالتي 
تخريب، زيرس��اخت هاي آب آسيب جدي و بس��ياري از تيرهاي برق 
شكسته است.« وي ادامه داد: »پيش بيني اوليه از تخريب حداقل 3۵00 
تا ۵ هزار هكتار اراضي كش��اورزي مردم و تلف شدن حداقل ۲۵ هزار 
دام سبك مردم دارد و مردم به صورت جدي از سيل خسارت ديده اند و 

اكنون نيازمند كمك جدي و امداد رساني هستند.«
   100گروه جهادي آماده اعزام

حاال تمام نيروها در آماده باش به سر مي برند و اولويت اول همه سازمان ها 
و نهادها، كمك به سيل زدگان است. در همين راستا گروه هاي جهادي 
كه در تمام طول سال مسئوليتي جز ياري رساندن به نيازمندان و كمك 
به هموطنان ندارند، با اعالم آمادگي منتظر اعزام به مناطق س��يل زده 
هستند.  در همين رابطه جانشين قرارگاه منطقه اي قدس نيروي زميني 
سپاه با بيان اينكه ۱00 گروه جهادي از زاهدان و منطقه سيستان آماده 
اعزام به مناطق سيل زده بلوچستان هستند، گفت: »از لحظات اولي كه 
برخي از مناطق سيستان و بلوچستان به خصوص جنوب استان دچار 
سيل زدگي شد و مشكالتي براي مردم به وجود آمد سپاه استان در اين 

مناطق مستقر و به خدمت رساني مشغول شد.«
سردار امان اهلل گشتاسبي با بيان اينكه س��پاه در اين شرايط تا آخرين 
لحظه كنار مردم خواهد ماند، عن��وان كرد: »از زمان وقوع س��يل در 
جنوب اس��تان تاكنون گروه هاي جهادي و بس��يجيان از هيچ تالشي 
براي امداد رساني به سيل زدگان دريغ نكرده اند.« وي با اشاره به حضور 
3 هزار و ۲۵0 جهادگر در مناطق س��يل زده جنوب استان خاطرنشان 
كرد: »تا روز گذشته ۱0 هزار بسته حمايتي ش��امل برنج، ماكاروني، 
روغن، رب و حبوبات براي س��يل زدگان جنوب سيستان و بلوچستان 
ارسال شده است.« وي از تخليه آب ها، كمك به دامداران براي خروج 
دام ها از مناطق خطرناك، كمك به ش��هروندان گرفتار در س��يالب، 
تأمين آب شرب، غذا و اقالم مورد نياز مردم به عنوان برخي از اقدامات 
سپاه در مناطق س��يل زده سيستان و بلوچس��تان ياد كرد.  جانشين 
قرارگاه منطقه اي قدس نيروي زمين��ي گفت: »پس از فروكش كردن 
آب و با حضور گروه هاي جهادي كار س��اخت منازل تخريب ش��ده و 

زيرساخت هاي آسيب ديده آغاز مي شود.«
    بيماران و مادران باردار تحت نظر هستند

روز گذشته دارو و لوازم بهداشتي مورد نياز سيل زدگان به اين مناطق 
ارسال ش��د و رئيس اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگيردار 
وزارت بهداشت نيز از ارسال واكس��ن آنفلوآنزا به شهرستان هاي مورد 
نظر خبر داد.  دكتر حس��ين عرفاني با بيان اينكه تمهيدات الزم براي 
مقابله با بيماري هاي واگيردار صورت گرفته است و تاكنون گزارشي از 
طغيان بيماري هاي واگيردار نداشته ايم، به ايسنا گفت: »طي مكاتبات و 
ارتباطاتي كه با دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر برقرار كرده ايم، تمام افراد 

در معرض خطر به ويژه مادران باردار اين مناطق شناسايي شده اند.«
وي با اشاره به برودت هوا و افزايش عواملي كه احتمال بروز بيماري هاي 
تنفسي مانند آنفلوآنزا را افزايش مي دهد، بيان كرد: »از آنجا كه افراد در 
معرض خطر بايد واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند، واكسن مورد نياز برايشان 
ارسال شده است، اما واكسن به تنهايي كافي نيست؛ هرچند مي تواند 
يك اقدام پيشگيرانه مناسب باش��د، اما رعايت نكات بهداشت فردي و 
بهداشت تنفسي مي تواند در عدم بروز بيماري در افراد جلوگيري كند.  
دكتر عرفاني در خصوص بيماري هاي منتقله از ناقالن مانند پشه ها و 
كنه ها، تصريح كرد: »در شرايط پساسيل با توجه به امكان وفور و تغيير در 
فراواني عوامل ناقل به ويژه در زمينه بيماري ماالريا و ساير بيماري هاي 
منتقله از پش��ه خاكي يا كنه ها، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو و... 

توصيه هاي الزم به دانشگاه هاي علوم پزشكي شده است.«
   اعالم آمادگي همه استان ها براي كمك به سيل زدگان

از تمام استان ها خبر مي رس��د كه محموله هايي براي كمك به مناطق 
سيل زده سيستان و بلوچس��تان ارس��ال كرده يا آمادگي اعزام نيرو و 
تجهيزات خود به اين مناطق را دارند.  بر همين اساس سرپرست معاونت 
محروميت زدايي آس��تان قدس رضوي از آغاز ارائه خدمات اين آستان 
مقدس به مردم مناطق س��يل زده خبر داد.  حام��د صادقي كه در اين 
مناطق و كنار سيل زدگان حضور داش��ت بعد از ارزيابي شدت حادثه و 
نيازهاي حادثه ديدگان با بيان اينكه تيم هاي پزشكي، خدمت رساني و 
خادمياران رضوي مشغول خدمت رساني هستند، گفت: »توليت آستان 
قدس رضوي از ساعات اوليه وقوع سيل پيگير موضوع بوده و بر اساس 
دستورات و تأكيدات ايشان امكانات آستان قدس براي خدمت به مردم 
سيل زده استان سيستان و بلوچس��تان بسيج شده است.« وي تصريح 
كرد: »البسه گرم، پتو و وسايل گرمايشي نياز اوليه مردم مناطق سيل زده 
است، كه مقرر شد معاونت محروميت زدايي آستان با اختصاص مبلغ ۲0 
ميليارد ريال اين اقالم را تهيه و در اختيار مردم آسيب ديده قرار دهد.«

افتتاح 9 طرح عمراني آب و فاضالب جديد در استان مركزي
م�ل  عا ير مد     مركزي
ش�ركت آب و 
فاضالب اس�تان مركزي از افتت�اح 9 طرح 
عمراني آب و فاضالب در دهه فجر امسال در 

استان مركزي خبر داد. 
يوسف عرفاني نسب، مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان مركزي گفت: 9 طرح عمراني 
اين شركت با اعتبار ۱۲۱ ميليارد ريال همزمان 
با ايام دهه مبارك فجر در شهرستان هاي اين 

استان بهره برداري مي شود. وي با اشاره به جزئيات اين طرح ها اضافه كرد: اين طرح ها شامل ايستگاه 
پمپاژ دليجان، آبرس��اني به محالت، ميالجرد و مامونيه، مخزن ذخيره كارچان، خط انتقال آب به 
خنداب، ذخيره آب نظم آباد، مركز كنترل و تله متري تأسيس��ات آب مهاجران و ارتقاي توانمندي 
آزمايشگاه مركزي آب و فاضالب اراك است. عرفاني نسب با اشاره به طرح هاي جديدي كه شركت 
آب و فاضالب استان مركزي در دست دارد، ادامه داد: قرار است عمليات اجرايي پمپاژ كارچان نيز در 
دهه فرخنده فجر امسال با اعتبار ۸ ميليارد ريال آغاز شود. وي با اشاره به اعتباراتي براي اين بخش 
هزينه مي شود، اظهار داشت: اعتبار اين طرح ها از محل كمك ها و هداياي مردمي، مقام معظم رهبري، 
رياست جمهوري، ملي و استاني تأمين شده است. گفتني است در حال حاضر 44۷ هزار مشترك آب 

و ۲۵۵ هزار مشترك فاضالب از خدمات شركت آب و فاضالب استان مركزي بهره مند هستند. 

2۶۵ خانه روستايي زلزله زده در خواف بازسازي مي شود 
مدي����ركل     خراسان رضوي
ي���ت  ير مد
بح�ران اس�تانداري خراس�ان رضوي از 
بازسازي 2۶۵ خانه روستايي زلزله زده در 

خواف خبر داد. 
حجتعلي ش��ايانفر، مديركل مديريت بحران 
استانداري خراس��ان رضوي با اشاره به اينكه 
۲۶۵ واحد مسكوني روس��تايي زلزله زده در 
شهرستان خواف با تس��هيالت و كمك هاي 

بالعوض دولت بازسازي مي شوند، گفت: تعداد واحدهاي مسكوني كه در نتيجه زلزله اخير در خواف 
دچار خسارت شده و نياز به بازسازي فوري داش��تند كمتر از ۱0 واحد بود. وي با اشاره به اينكه در 
راستاي افزايش ضريب ايمني و دوام خانه هاي روس��تايي شمار بيشتري بازسازي شدند، ادامه داد: 
به همين منظور بازسازي تعداد بيشتري از خانه هاي اين منطقه در دستور كار قرار گرفت. مديركل 
مديريت بحران استانداري خراسان رضوي اضافه كرد: سياست دولت افزايش ميزان پايداري و دوام 
خانه هاي روستايي در برابر مخاطرات طبيعي است كه اين مهم را از طريق طرح هاي مختلف و با ارائه 
كمك هاي تسهيالتي و بالعوض به روس��تاييان دنبال مي كند. گفتني است زلزله اي به بزرگي ۵/۸ 
در مقياس امواج دروني زمين ساعت ۷:۵9 دقيقه ۱۲ دي ماه جاري بخش سنگان در جنوب استان 

خراسان رضوي و در محدوده مرزي استان هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي را لرزاند. 

 1۴ هزار انشعاب جديد گاز 
در آذربايجان غربي نصب شد

گاز  ش�ركت  مديرعام�ل      آذربايجان غربي
آذربايجان غربي از نصب 1۴ هزار 
انش�عاب جدي�د در اس�تان آذربايجان غرب�ي خب�رداد. 
عليرضا شيخي، مديرعامل ش��ركت گاز آذربايجان غربي با بيان 
اينكه از ابتداي س��ال جاري بيش از ۱000 كيلومتر ش��بكه گاز 
طبيعي اجرا و بالغ بر ۱4 هزار مورد انش��عاب نصب ش��ده است، 
گفت: از ابتداي سال 9۸ بيش از 40 هزار مورد اشتراك پذيري 
در اين استان صورت گرفته است. وي با اشاره افزايش انشعابات 
گاز نسبت به سال گذشته افزود: پاييز امسال يك ميليارد و ۵90 
ميليون و ۸۲۶ هزار و ۲۷ متر مكعب گاز طبيعي به مش��تركان 
استان تحويل داده شد كه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
ش��اهد رش��د س��ه  درصدي در حجم گاز تحويلي به مشتركان 
بوده ايم. مديرعامل شركت گاز آذربايجان غربي ادامه داد: در پاييز 
سال 9۷ مقدار گاز طبيعي تحويلي، يك ميليارد و ۵4۲ ميليون و 

۷۱۱هزار 4۲0 متر مكعب بوده است.

فارس در مقام نخست توليد 9 محصول 
كشاورزي كشور  

اس�تان فارس با توليد 10 درصد      فارس
محصوالت كشاورزي كشور رتبه 
دوم و در تولي�د 9 محص�ول رتب�ه اول كش�ور را دارد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس، با بيان اينكه استان فارس رتبه 
اول در توليد محصوالت باغي كشور را دارد، گفت: اين استان در توليد 
محصوالت انجير، گل محمدي، خرمالو، انار، به و انگور داراي رتبه اول در 
كشور است. محمدمهدي قاسمي افزود: هم اينك 39 هزار و ۱3 تن انجير 
در كشور توليد مي شود كه از اين ميزان 40 درصد آن به فارس تعلق دارد. 
همچنين اين استان در توليد گل محمدي با ۱3 هزار و ۶0۸ تن سهم 34 
درصدي از اين محصول را در كشور به خود اختصاص داده است. وي گفت: 
استان فارس در توليد خرما نيز سهم 3۲/9 درصدي در كشور داشته و اين 
استان با توليد ۲9۵ هزار و ۷30 تن انار، 3۲/۲ درصد از كل توليد انار كشور 
را در اختيار دارد. قاسمی بيان كرد: توليد محصول در فارس ۲۲ هزار و 
۶۱۷ تن و توليد انگور ۵۱۵ هزار و 33۷ تن است كه سهم ۲۸/۱ درصدي 

از توليد و سهم ۱۷درصد از توليد انگور به فارس تعلق دارد.

 31 واحد صنعتي استان البرز
 احيا شد

معاون هماهنگي امور اقتصادي     البرز
استاندار البرز از احيا و بازگشت 
به چرخه تولي�د ۳1واحد صنعت�ي در اين اس�تان خبر داد. 
جهانگير ش��اهمرادي، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
البرز با اشاره به بازگشت به چرخه توليد 3۱ واحد صنعتي در اين 
استان گفت: كسب رتبه اول كشوري در پرداخت تسهيالت رونق 
توليد در دو سال گذشته نويد بخش توسعه هرچه بيشتر اقتصاد 
در اين استان را دارد. شاهمرادي گفت: در اين مدت نرخ مشاركت 
اقتصادي به 4۵/۸ درصد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 3/۲ درصد افزايش داشته اس��ت، افزايش سه درصدي نرخ 
بيمه اجب��اري در 9 ماهه گذش��ته از ديگر نتاي��ج مثبت در اين 
زمينه به شمار مي رود. وي اضافه كرد: افتتاح تعداد ۲9۱ پروژه 
بخش خصوصي با مبلغ س��رمايه گذاري۱3هزار و 9۶3 ميليارد 
تومان و اش��تغالزايي ۷ هزار و ۶۵9 نفر در حوزه اقتصادي نيز از 

دستاوردهاي اين حوزه در البرز است.

 هيچ واحد توليدي در آذربایجان شرقی
نباید تعطيل شود

اشتغال 150 نفر از مددجویان ندامتگاه 
بندرعباس در خارج از زندان

اگر به هر دليلي،     آذربايجان شرقي
واح�د  ي�ك 
توليدي دچار مشكل شود، به جاي تعطيلي، بايد 
مديريت آن تغيير كند و هرگز اجازه تعطيلي 
توليدي ها را در آذربايجان شرقي نمي دهيم. 
استاندار آذربايجان شرقي با تأكيد بر اينكه اجازه 
تعطيلي واحدهاي تولي��دي را نمي دهيم، گفت: 
اگر به هر دليلي، يك واحد توليدي دچار مش��كل 
شود، به جاي تعطيلي، بايد مديريت آن تغيير يابد؛ 
همان طور كه در واحدهاي بزرگ واگذار شده مانند 
بلبرينگ  سازي به همين شكل عمل شد.  محمدرضا 
پورمحمدي در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد استان، فلسفه تشكيل اين كارگروه را كمك 
به بخش توليد دانست و تأكيد كرد: بانك ها و ساير 
دستگاه هاي اجرايي در كنار توليدكنندگان هستند و 
واحدهاي توليدي نيز بايد به گونه اي تدبير كنند كه 
مسائل و مشكالت آنها در چارچوب قوانين قابل حل 
باشد.  وي ادامه داد: امروز در شرايط متفاوتي قرار 
داريم و بنابر اين تدابير و راهكارها نيز بايد متفاوت 
باشد و اگر در برخي موارد انتظار داريم كه نسبت به 

بخش توليد سخت گيري نش��ود به خاطر شرايط 
خاص اقتصادي است.  استاندار آذربايجان شرقي 
با قدرداني از توليدكنندگان واقعي كه در شرايط 
تحريم با تمام توان كار مي كنند، افزود: البته در اين 
ميان افراد نابلدي هم به قصد كسب سود و استفاده 
از تسهيالت وارد عرصه توليد ش��ده اند كه قطعاً 
حضور آنها در اين بخش مشكل س��از خواهد بود.  
وي گفت: درباره چنين واحدهايي به جاي اينكه 
به تعطيلي واحد فكر كنيم، مي توانيم مديريت آن 
را تغيير دهيم؛ يعني همان كاري كه در واحدهاي 
مشكل دار واگذار شده مانند بلبرينگ سازي انجام 
داديم.  پورمحمدي با تأكيد بر اينكه تس��هيالت 
دريافتي از بانك ها بايد بازپرداخت ش��ود، افزود: 
اقدام بانك ها در تقسيط و اس��تمهال وام ها قابل 
تقدير اس��ت و ما همواره از سيستم بانكي استان 
به خاطر همراهي با بخش توليد حمايت كرده ايم.  
الزم به ذكر است در اين نشست مسائل و مشكالت 
۱0 واحد توليدي با حضور صاحبان آنها و همچنين 
مديران بانك هاي استان بررسي و تصميمات الزم 

براي حل مشكالت آنها اتخاذ شد. 

رئي����س كل      هرمزگان
ي  گس�تر د ا د
استان هرمزگان از اعطاي امتياز اشتغال به 
كار خارج از زندان براي 1۵0 نفر از مددجويان 

ندامتگاه بندرعباس خبر داد. 
علي صالحي رئيس كل دادگستري استان هرمزگان 
با بيان اينكه ب��ا راه اندازي مركز جديد اش��تغال و 
حرفه  آموزي زندانيان ظرفيت بسيار خوبي جهت 
اش��تغال به كار خارج از زندان ب��راي مددجويان 
ندامتگاه هاي اس��تان هرمزگان ايجاد شده است، 
گفت: امتياز اشتغال به كار خارج از زندان براي ۱۵0 
نفر از مددجويان ندامتگاه بندرعباس در خارج از 
زندان مشغول به فعاليت و كار هستند.  وي تصريح 
كرد: اش��تغال به كار زندانيان در خ��ارج از زندان 
فرصت بس��يار خوبي براي حرفه آموزي و اشتغال 
مولد مددجويان است.  رئيس كل دادگستري استان 
هرمزگان خاطرنش��ان كرد: اين حجم از اشتغال 
خارج از زن��دان موجب كاه��ش تراكم جمعيت 
كيفري داخل زندان مي شود و فرصت مناسب تري 
جهت اجراي برنامه هاي اصالحي و تربيتي را فراهم 

مي آورد.  وي خاطرنش��ان كرد: براساس آمار ارائه 
شده توسط اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني و 
تربيتي استان، بيش��ترين بازديد قضات در سطح 
زندان هاي هرمزگان مربوط به بازداش��تگاه قشم 
اس��ت.  وي افزود: حضور قضات در ندامتگاه عالوه 
بر كاهش جمعيت كيفري اثرات بسيار خوبي در 
آرامش خاطر مددجويان و امنيت پايدار داش��ته 
اس��ت.  رئيس كل دادگستري اس��تان هرمزگان 
تصريح كرد: مهم ترين دغدغه مددجويان رسيدگي 
به موقع به مشكالت قضايي است كه خوشبختانه 
اين مهم نيز در بازداشتگاه قشم به بهترين شكل 
ممكن انجام مي ش��ود.  صالحي افزود: بعد از ابالغ 
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت 
كيفري، همه قضات محاكم قش��م به طور منظم 
در زندان ها و بازداشتگاه هاي استان حضور يافتند 
و بررسي و رفع مش��كالت قضايي مددجويان در 
اولويت قرار گرفته است.  وي بيان كرد: حبس زدايي 
از سياست هاي راهبردي دستگاه قضايي است و اين 
موضوع نيز در قشم و ديگر حوزه هاي قضايي استان 

با جديت دنبال مي شود. 


