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88498441سرويس  شهرستان

 مازندران ميزبان اولين رويداد 
توليد محتوا ديجيتال بسيج

   مازندران مسئول مركز فضاي مجازي بسيج مازندران 
گفت: اولين رويداد تخصصي توليد محتواي 
ديجيتال بس�يج اس�تان با رقاب�ت 1۰ تي�م در س�اري برگزار مي ش�ود. 
محمد نوري مسئول مركز فضاي مجازي بس��يج مازندران با بيان اينكه 
اولين رويداد تخصصي توليد محتواي ديجيتال بس��يج استان مازندران 
برگزار مي شود، گفت: زمان اجراي اين رويداد از امروز تا چهارم بهمن ماه 
اعالم كرد.  وي افزود: اولين رويداد توليد محتواي تخصصي فعاالن مجازي 
بسيج استان در حسينيه عاشقان ساري برگزار مي شود و در آن ۳۲ فعال 
توليد محتواي ديجيتال در قالب ۱۰ تيم در رش��ته هاي مختلف رقابت 
خواهند كرد.  مسئول مركز فضاي مجازي بس��يج مازندران پويانمايي، 
موشن گرافيك، بازي ها و نرم افزارهاي تلفن همراه را از جمله رشته هاي 
اين رويداد تخصصي برشمرد و ادامه داد: اختتاميه اين رويداد نيز چهارم 
بهمن ماه با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني برگزار مي شود.  نوري 
يادآور شد: در اين رويداد، سعي داريم استعدادهاي بسيجيان را در حوزه 
توليد محتوا شناسايي كنيم و براي توانمندسازي آنان گام برداريم و از وجود 

اين تيم ها براي پروژه هاي مدنظر بسيج بهره گيريم.

 گرماي شمس  الشموس 
بر سر سيل زدگان

پخت روزانه 2۰ هزار پرس غذا و نان و درمان سيل زدگان 
بخشي از فعاليت خادمياران آستان قدس است

هنوز چند ساعت از شروع بارش ها نگذشته بود كه آب در كوچه پس 
كوچه روستاها باال  آمد. نزديك به 15۰۰ روستا در سه استان سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان و كرمان درگير سيل شدند. وضعيت بحراني 
اعالم شد. راه ها مس�دود و آب و برق بسياري از روستاها قطع شد و 
امداد رساني فقط بوسيله بالگردها امكانپذير بود. همه مي دانستند 
س�يل زدگان چش�م انتظارند و در اين ميان، باز هم »غريب الغربا«، 
امام رحمت و رأفت، نگذاشت كسي احساس غربت و تنهايي كند و 
خادمانش، وسيله اي شدند براي رس�اندن كمك ها به سيل زدگان. 

    
بعد از وقوع سيل در استان هاي مختلف كه شدت آن باعث بروز خسارات 
زيادي به روستاهاي سيس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان شد، از همان 
ساعات اول، توليت آستان قدس رضوي با پيگيري مشكالت سيل زدگان، 
دستور داد تمام امكانات براي كمك رساني به هموطنان سيل زده بسيج 
شوند. بر همين اساس خادمياران آس��تان قدس از همان روز اول و براي 
ارزيابي مشكالت، خود را به مناطق سيل زده رساندند تا هر چه سريع تر 
نيازهاي واقعي مردم شناسايي شود.  در همين راستا سرپرست معاونت 
محروميت زدايي آس��تان قدس رضوي در گفت وگو با »جوان« در مورد 
نحوه عملكرد آس��تان، با بيان اينكه پس از شناس��ايي منطقه و ارزيابي 
حادثه، نيازهاي مردم س��يل زده بررس��ي و اولويت بندي شد، مي گويد: 
»سرماي هوا در شب مشكل اصلي مردم منطقه بود. مشكلي كه بايد فوراً 
برطرف مي شد. از همين رو در ابتدا ۱۲ هزار و 5۰۰ تخته پتو بين حادثه 
ديدگان توزيع شد.« حامد صادقي كه تجربه حضور در مناطق سيل زده 
همچون آق قال و لرس��تان را دارد، به نيازهاي اوليه حادثه ديدگان اشاره 
كرده و ادامه مي ده��د: »تأمين غذاي گرم در اين ش��رايط يكي ديگر از 
اولويت هاي مناطق سيل زده بود كه بايستي هر چه سريع تر به دست آنها 
مي رسيد. بنابر اين، از سوي معاونت محروميت زدايي آستان قدس رضوي 
در جهت تأمين غذاي مردم آسيب ديده و همچنين نيروهاي جهادي و 
خدمت رسان مستقر در منطقه، آشپزخانه سيار به منطقه اعزام و نصب و 
راه اندازي شد تا سيل زدگان مهمان سفره امام رضا )ع( شوند.« وي با بيان 
اينكه آشپزخانه و نانوايي سيار آستان قدس رضوي نيز در منطقه مستقر 
شد، مي افزايد: »اين آشپزخانه با استفاده از ۱6۱ الشه گوشت گوسفند 
قادر اس��ت روزانه ۲۰ هزار پرس غذاي گرم را در ميان مردم و گروه هاي 
جهادي توزيع كند. همچنين نانوايي سيار با ظرفيت پخت ۱۳تن آرد در 
حال خدمت رساني است.« صادقي مي گويد: »۱۰هزار بسته معيشتي در 
مناطق سيل زده سيستان بلوچستان و ۲ هزار بسته معيشتي در مناطق 
سيل زده هرمزگان، توزيع شد و بسته هايي كه حاوي مايحتاج يك ماه يك 
خانواده است هم در حال توزيع است.« نكته مهم در اين خدمت رساني 
تأكيد آستان قدس رضوي بر تهيه آذوقه و اقالم مورد نياز از داخل استان 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان است، تا عالوه بر رفع نياز سيل زدگان 

كمكي به رونق اقتصادي اين استان نيز باشد. 
  خادمياران سالمت در خدمت سيل زدگان

سيل فقط خانه و كاشانه مردم را ويران نكرد بلكه با از بين بردن زمين هاي 
كشاورزي و تلف كردن دام ها ضربه بزرگي به هموطنان اين مناطق زد. اين 
يعني معيشت جمع كثيري از مردم در خطر قرار گرفته است، لذا معاونت 
محروميت زدايي آستان قدس احياي اشتغال آنها را نيز در برنامه هاي خود 
گنجانده تا مردمان اين سرزمين بتوانند دوباره روي پاي خود بايستند.  در 
كنار معاونت محروميت زدايي، بنياد سالمت آستان قدس رضوي نيز همانند 
ساير بخش هاي آستان كه در مواقع بحراني به كمك مردم نيازمند آمده 
است، نيروهاي خود را بسيج كرد تا اجازه ندهد بهداشت و سالمت هموطنان 
سيل زده به خطر بيفتند. بر همين اساس چهار تيم از پزشكان جهادي به 
اين مناطق اعزام شدند.  مسئول تيم خادمياران سالمت آستان قدس رضوي 
در استان سيستان وبلوچستان، در اين رابطه مي گويد: »در همان روزهاي 
ابتدايي پس از وقوع سيل در استان سيستان و بلوچستان خادمياران سالمت 
آستان قدس رضوي، براي ارائه خدمات پزشكي در مناطق سيل زده حضور 
يافته و در نخستين روز توانستند ۳76 بيمار را توسط متخصصان داخلي، 
اطفال، زنان، دنداپزشكي، توانبخشي و عمومي همراه با تحويل داروي رايگان 
معاينه كنند.« غالم عبدي با بيان اينكه اين تيم همچنان در شهرس��تان 
دلگان مشغول خدمات رساني است، ادامه مي دهد: »خادمياران سالمت 
آستان قدس به صورت شبانه روزي به مردم سيل زده خدمات پزشكي ارائه 
مي كند.« وي مي افزايد: »با استقرار تيم پزشكي خادمياران سالمت آستان 
قدس رضوي در روستاي »گل خاني« شهرستان نيمروز استان سيستان و 
بلوچستان در يك روز 4۰ بيمار ويزيت رايگان شده و داروي رايگان دريافت 

كردند و به ۳6 بيمار نيز خدمات رايگان دندانپزشكي ارائه شد.«
  امدادرساني خادمياران رضوي به سيل زدگان جاسك و سيريك

اما تنها استان سيستان و بلوچس��تان دچار سيل نشده، بلكه برخي از مناطق 
استان هرمزگان نيز درگير اين مش��كل بوده و به همين خاطر در كنار آستان 
قدس رضوي، هموطنان ديگر هم به كمك س��يل زدگان اين استان شتافتند.  
اسماعيل تذرو مدير دفتر نمايندگي آستان قدس رضوي هرمزگان از امدادرساني 
خادمياران رضوي به سيل زدگان شهرستان هاي جاسك و سيريك خبر مي دهد 
و مي گويد: »خادمياران رضوي با حضور در شهرستان جاسك كار امدادرساني 
به خانواده هاي سيل زده را آغاز و برخي اقالم مورد نياز روستاييان از قبيل آب 
معدني، انواع كنسرو، نان و وسايل گرمايشي و اسكان موقت فراهم شده است.«

 سيل زدگان 
شناسنامه جديد دريافت مي كنند

با آرم تر شدن اوضاع در مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان، 
حاال س�ازمان ها و نهادها در تالشند تا س�يل زدگان را به زندگي 
معمولي و كار روزان�ه بازگردانن�د. در همين رابطه مع�اون وزير 
كار از آغ�از برآورد خس�ارات بنگاه ها و مش�اغل از دس�ت رفته 
خبر داده اس�ت و مدير كل ثبت احوال سيس�تان و بلوچس�تان 
هم گفت�ه س�يل زدگان شناس�نامه جدي�د درياف�ت مي كنند. 

    
بعد از وقوع سيل در اس��تان هاي سيستان وبلوچس��تان و بخشي از 
هرمزگان، از همان روزهاي نخس��ت امداد رس��اني ها آغ��از و اولويت 
تأمين نيازهاي اوليه و اس��كان سيل زدگان اعالم ش��د. با اينكه هنوز 
هم خدمات رس��اني در اين زمينه ها ادامه دارد اما توجه به خواسته ها 
و مشكالتي كه حاصل سيل اس��ت و كم كم نمايان مي شوند، نهادها 
و س��ازمان هاي ديگر را هم پاي كار كش��يده تا از همين االن به فكر 
نيازهاي ماه هاي بعد باشند. در همين راستا نماينده ويژه وزير كار در 
امور سيل زدگان استان سيستان وبلوچستان، از آغاز برآورد مجموعه 
خس��ارات وارد ش��ده به فعاليت هاي اقتصادي خدماتي، كش��اورزي 
و صنعتي ناش��ي از س��يل خبر داده و گفته: »مجموعه اي از اقدامات 
توسط سازمان ها، صندوق ها و شركت هاي وابس��ته در قالب 5۰ بند 
پيش بيني شده كه بخش��ي از اين كمك ها به صورت نقدي و بخشي 

غيرنقدي است.«
حجت ميرزايي نيز با تأكيد بر اينكه در روزهاي نخس��ت وقوع س��يل 
تالش براي س��اماندهي رفع نيازهاي اوليه در اولويت قرار داشت و در 
اين مدت تأمين اين نيازها از جمله غذا، پوشاك، بازگشايي مسيرها و 
كمك هاي امدادي و درماني در دستور كار بود، به مهر گفت: »آنچه كه 
پس از نگراني هاي روزهاي نخست وقوع س��يل، فروكش كردن آب و 
نيازهاي اوليه، توسط وزارت كار در دستور كار قرار گرفت، رسيدگي به 
وضعيت بنگاه هاي اقتصادي و كسب و كارهاي تعطيل شده، كارگاه هاي 
آسيب ديده و مشاغل از دست رفته بود و از اين هفته برآورد خسارات 
آغاز شده است.« معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، تأكيد كرد: »بنابر اعالم سازمان تأمين اجتماعي، بدهي 
كارگاه ها و كارفرماياني كه به دليل شرايط ناشي از سيل امكان پرداخت 
بدهي خود را ندارند تقس��يط مي ش��ود و پس از عادي شدن شرايط، 

بازپرداخت آغاز مي شود.«
  شناسنامه هاي جديد رايگان است

سيل زدگاني كه شناسنامه خود را در جريان سيل از دست داده اند تا قبل 
از انتخابات مجلس شوراي اسالمي شناسنامه جديد دريافت مي كنند. 
اين خبري بود كه مديركل ثبت احوال سيس��تان و بلوچستان اعالم 
كرد و گفت: »يكي از مش��كالت س��يل زدگان جنوب استان سيستان 
و بلوچس��تان در جريان س��يل اخير مفقود ش��دن يا آس��يب ديدن 
شناسنامه ها و اسناد هويتي آنها است. از همين رو كليه سيل زدگاني 
كه شناسنامه خود را در جريان سيل از دست داده اند تا قبل از انتخابات 

مجلس شوراي اسالمي شناسنامه جديد دريافت مي كنند.«
رضا رحمت دهمرده با اشاره به اينكه در حال حاضر كليه نمايندگي هاي 
ثبت احوال در مناطق سيل زده مشغول به فعاليت هستند، ادامه داد: 

»در تالشيم تا كار صدور شناسنامه هاي جديد با سرعت انجام شود.«
وي با اشاره به اينكه استان هاي همجوار نيز اعالم آمادگي كردند تا در 
صورت نياز در فرآيند صدور شناسنامه ورود پيدا كنند، بيان كرد: »افراد 
مي توانند با نامه تأييد ستاد بحران منطقه به مراكز ثبت احوال مراجعه 

كنند و شناسنامه جديد دريافت كنند.«
مديركل ثبت احوال سيس��تان و بلوچستان با اش��اره به اينكه صدور 
شناسنامه هاي جديد رايگان است، گفت: »شناسنامه هر فرد همانگونه 
كه قبل از سيل بوده صادر مي شود و به عنوان مثال شناسنامه المثني 

مجدد با مهر المثني صادر مي شود.«
  كمك هاي سپاه همچنان ادامه دارد

سيل اخير به ۲5 هزار و 645 هكتار از اراضي زراعي، هزار و 46۸ حلقه 
چاه و چاهك، ۱6۲ باب استخر، شش واحد مرغداري، 54۰ رشته قنات، 
6۲۰ كلوني زنبور عسل وزيرساخت های ديگر خسارت زده است و به 
گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در 
حال حاضر براي بازسازي مناطق كشاورزي خسارت ديده ناشي از سيل 

تأمين سيمان، لوله و ادوات مورد نياز در دست اقدام است. 
در كنار خدمات اداري و رفع مشكالت حوزه كار و اشتغال، امدادرساني 
به حدود ۹۲ هزار آس��يب ديده در قالب حدود ۲۰ هزار و ۸۳7 خانوار 
همچنان ادامه دارد كه در همين زمينه مسئول روابط عمومي قرارگاه 
قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق كشور گفته: »اين قرارگاه تاكنون 
۱5 هزار بس��ته غذايي معيشتي ميان س��يل زدگان جنوب سيستان 

وبلوچستان توزيع كرده و اين روند همچنان ادامه دارد.«

حوريه ملکی سجاد مرسلي

   قزوين: مدير كارگروه س��المت قرارگاه پيش��رفت و آباداني سپاه 
صاحب االمر )عج( اس��تان قزوين گفت: ۸۰۰ س��فير سالمت طي دو 
س��ال اخير براي خدمت در مناطق روس��تايي و كم برخوردار اس��تان 
آموزش ديده اند. سعيد رجبعلي افزود: دوره هاي آموزشي براي تربيت 
سفيران سالمت در دهس��تان هاي هدف قرارگاه پيش��رفت و آباداني 
سپاه صاحب االمر)عج( استان آغاز ش��ده و در هر روستا چندين نفر به 
عنوان سفير سالمت آموزش مي بينند. قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه 
صاحب االمر)عج( قزوين، افراد واجد شرايط را در دهستان هاي محروم 
و كم برخوردار شناس��ايي كرده و بعد از آموزش از آنها به عنوان مربي 

استفاده مي كند. 
   مازندران: رئيس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته به همراه رئيس 
بنياد مستعضعفان در بازديد از آزادراه تهران – شمال گفت: قطعه نخست 
آزادراه تهران - شمال با ارزيابي قيمت فعلي و سرمايه گذاري ۱۰ هزار 
ميلياد تومان به نتيجه خواهيد رسيد. محمدباقر نوبخت افزود: با توجه به 
شرايط تحريم اين طرح با هزينه يك ميليارد دالري و توان متخصصان و 
مهندسان داخلي آماده بهره برداري شده است. وي با بيان اينكه ساخت 
اين آزادراه از سال ۱۳75 آغاز شده است، ادامه داد: قطعه يك آزادراه هم 

اكنون با پيشرفت ۹۹ درصدي در آستانه بهره برداري قرار دارد. 
   چهارمحال و بختياري: معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش 
و پرورش چهارمحال وبختياري گفت: ۹۰۱ كودك بازمانده از تحصيل 
در سنين 6 تا ۱۱ سال در استان وجود دارد كه آمار اين افراد به تفكيك 
مناطق مشخص است. محمد محمدي، افزود: بر اساس بررسي ها، تقريباً 
۱۰۰ درصد كودكان در دوره پيش دبستاني ثبت نام مي شوند و 6۰ درصد 
دانش آموزان استان، در دوره ابتدايي مشغول به تحصيل هستند، لذا يكي 
از مهم ترين دستاوردهاي آموزش و پرورش تحقق پوشش تحصيل است 

كه در استان ما وضعيت خوبي حاكم است. 

مديركل دامپزشكي     سمنان
س�منان  اس�تان 
گفت: اين اداره كل با برون سپاري خدمات تخصصي 
ك�رد.  ايج�اد  ش�غل   ۶۰۰ امس�ال  خ�ود 
حميدرضا حس��يني مديركل دامپزش��كي استان 
سمنان گفت: اداره كل دامپزشكي استان سمنان با 
برون سپاري خدماتي مانند واكسيناسيون در قالب 
درمانگاه، كلينيك بخش خصوصي 6۰۰ فرصت شغلي 
ايجاد كرده است.  وي افزود: اشتغال ايجاد شده توسط 
اداره كل دامپزشكي استان س��منان در قالب برون 
سپاري خدمات دست كم چهار برابر نيروهاي مشغول 
به كار در اين اداره كل اس��ت.  مديركل دامپزشكي 
استان سمنان ادامه داد: دولت به منظور برون سپاري 
كارها و خري��د خدمات، برخي طرح ه��ا مانند طرح 
واكيسنه كردن دام عليه تب برفكي و واكسيناسيون 
طيور بومي عليه بيماري نيوكاس��ل را در قالب طرح 

توسعه به بخش خصوصي واگذار كرده است.  حسيني 
تصريح كرد: اكنون ۳4 مركز مايه كوبي در اس��تان 
س��منان فعال اس��ت و در قالب عقد قرارداد از محل 

اعتبارات دولتي به منظور برون سپاري خدمات، اين 
مراكز واكسيناسيون دام را انجام مي دهند.  مديركل 
دامپزشكي استان سمنان خاطرنش��ان كرد: دولت 

در زمينه درمان دام و طي��ور فقط تصدي گري دارد 
و ارائه مس��تقيم خدمات درماني و دارويي به بخش 
خصوصي واگذار شده اس��ت.  به گفته حسيني، ۲6 
داروخانه دامپزشكي، ۱۱ ش��ركت پخش دارويي و 
هفت آزمايشگاه در استان سمنان در زمينه بهداشت 
و درمان دام و طيور خدمات ارائه مي دهد.  اين مسئول 
ادامه داد: شش درمانگاه حيوانات خانگي در استان 
وجود دارد كه بيشتر در شهرهاي سمنان و شاهرود 
مستقر است.  به گفته وي ۱5۰ واحد دامداري صنعتي 
و 5۱۱ واحد پرورش انواع طيور در اس��تان سمنان 
وجود دارد كه از اين تعداد 4۲ مزرعه مرغ تخم گذار، 
۱۲ واحد پرورش ش��تر مرغ، ش��ش واحد پرورش 
بوقلمون با ظرفيت توليد ۱۹ هزار و ۲۰۰ قطعه و بقيه 
واحدهاي پرورش مرغ گوش��تي است.  بيش از يك 
ميليون و 6۰۰ هزار رأس دام سبك و حدود ۱۰۰ هزار 

رأس دام سنگين در استان سمنان وجود دارد. 

ايجاد 600 شغل جديد از سوي دامپزشكي سمنان

افتتاح 4 بازارچه دائمي صنايع دستي كرمانشاه در دهه فجر  
معاون صنايع     كرمانشاه
دس�تي اداره 
كل مي�راث فرهنگ�ي، صناي�ع دس�تي و 
گردشگري كرمانشاه با اش�اره به افتتاح سه 
بازارچه صنايع دستي استان در دهه فجر، از 
كلنگ زني و احداث چهار بازارچه دائمي صنايع 
دستي ديگر در شهرستان هاي استان خبر داد. 
پيمان زين الدين معاون صنايع دس��تي اداره كل 
مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 

كرمانشاه، با اشاره به احداث سه بازارچه دائمي صنايع دستي در استان، گفت: عمليات اجرايي احداث اين سه 
بازارچه در شهرستان هاي اسالم آبادغرب، روانسر و صحنه با اعتبار اوليه نزديك به ۲ ميليارد تومان، تابستان امسال 
آغاز شد.  وي پيشرفت فيزيكي اين سه بازارچه را نزديك به 7۰ درصد اعالم كرد و افزود: براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده، مراسم افتتاح اين سه بازارچه در دهه فجر امس��ال برگزار مي شود.  معاون صنايع دستي در ادامه از 
كلنگ زني چهار بازارچه ديگر در استان طي دهه فجر خبرداد و گفت: طبق برنامه، در اين ايام كلنگ زني چهار 

بازارچه دائمي صنايع دستي در شهرهاي كرمانشاه، ماهيدشت، قصرشيرين و هرسين را خواهيم داشت. 

 اصفهان شير خشك صادر مي كند
با توجه به آزاد     اصفهان
شدن صادرات 
شير خشك، استان اصفهان يك هزار و ۳۰۰ 
ت�ن از اي�ن محص�ول را ص�ادر مي كن�د. 
سيدحسن قاضي عسگر معاون هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري اصفهان با بيان اينكه اين 
استان يكي از قطب هاي توليد محصوالت دامي 
از نظر توليد شيرخام در كشور است و جايگاه 
نخس��ت را به خود اختصاص داده است گفت: 

استان اصفهان با توليد ساليانه بالغ بر يك ميليون و ۳7۰ هزار و 5۰۰ تن رتبه نخست را در زمينه توليد 
شير به ازاي هر رأس گاو شيري كسب كرده است.  وي با اشاره به اينكه طي سال گذشته بيش از ۲ هزارو 
46۸ تن شيرخشك توليدي گاوداري هاي صنعتي استان اصفهان به خارج از كشور صادر شده است، 
افزود: پس از پنج ماه كه صادرات شيرخشك ممنوع شده بود، از چند روز گذشته صادرات 5 هزار تن 

شيرخشك از كشور آغاز شد كه سهم استان اصفهان از اين صادرات يك هزار و ۳۰۰ تن است. 

۲ پروژه ريلي كشور در سال ۹۹ افتتاح مي شود
معاون ساخت و      لرستان
توسعه راه آهن 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل 
كش�ور گفت: در سه سال گذش�ته پنج پروژه 
بزرگ ريلي افتتاح شده و در سال ۹۹ نيز براي 
افتتاح دو پروژه ديگر برنامه ري�زي كرده ايم. 
عباس خطيبي معاون ساخت و توسعه راه آهن 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل 
كشور در جريان بازديد از پروژه راه آهن دورود- 

خرم آباد با بيان اينكه با پيشرفت بيش��تر پروژه براي آن از طرق ديگر تأمين منابع مي شود، گفت: در 
كمتر از سه سال گذشته پنج پروژه بزرگ ريلي را به افتتاح رسانده ايم، و براي سال ۹۹ هم براي افتتاح 
دو پروژه برنامه ريزي كرده ايم.  وي افزود: نبايد انتظار داشت يك ابر پروژه را در زمان كوتاه بسازيم و 
به بهره برداري برسانيم، ما تعدد پروژه هاي ريلي را داريم و اين پروژه جزو سخت ترين و تكنيكي ترين 
پروژه هاست.  معاون ساخت و توسعه راه آهن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 

خاطرنشان كرد: ۳۰ درصد طول پروژه راه آهن دورود- خرم آباد تونل است. 

واكسيناسيون ۱۶ هزار كودك خارجي در سيستان و بلوچستان 
1۶ ه�زار و 5۰۰      سيستان بلوچستان
كودك خارجي 
زير پنج سال در طرح واكسيناسيون فلج اطفال 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، واكسينه شدند. 
دكتر هاشمي شهري رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان در بازديد از روند اجراي طرح واكسيناسيون 
فلج اطفال در زاهدان گفت: در طرح واكسيناسيون 
فلج اطفال  ۱6هزار كودك زير پنج سال اتباع بيگانه 
در كنار ۲۲5 هزار كودك ايراني در پنج شهرستان 
زاهدان، ميرجاوه، خاش، سراوان و سيب و سوران از اين طرح بهره مند شدند.  وي با بيان اينكه سه كشور نيجريه، 
پاكستان و افغانستان بيشترين آمار فلج اطفال دنيا را دارند، افزود: با توجه به ترددهاي مرزي اتباع كشورهاي 
پاكستان و افغانستان با كشورمان و احتمال انتقال اين ويروس، هر سال در دو مرحله اين طرح اجرايي مي شود.  
طباطبايي  ادامه داد: سيستان و بلوچستان، مرزبان سالمت كشور است، به همين علت اين طرح صرف نظر از 

مليت و قوميت براي همه كودكان حتي كودكاني كه داراي شناسنامه نيستند نيز انجام مي شود. 

 برگزاري اولين يادواره بين المللي
 شهيد قاسم سليماني در خرمشهر  

مدي�ركل تبليغ�ات اس�المي      خوزستان
خوزس�تان از برگ�زاري اولين 
يادواره بين المللي س�پهبد شهيد حاج قاس�م سليماني در 
خرمش�هر با محوريت دو كش�ور اي�ران و عراق خب�ر داد. 
حجت االسالم و المسلمين محمدمهدي نبي زاده رئيس ستاد برگزاري 
اولين يادواره بين المللي شهيد حاج قاسم سليماني در خصوص اهداف 
برگزاري اين مراسم بين المللي گفت: همچنان كه استان خوزستان به 
عنوان كربالي شهيدان ايران و نخستين پايگاه استقبال باشكوه از پيكر 
مطهر شهيدان واالمقام مقاومت اسالمي خوش درخشيد، اداره كل 
تبليغات اسالمي خوزستان به فضل الهي مفتخر است همچون گذشته 
طاليه دار و پيشتاز باشد و اولين يادواره بين المللي سپهبد شهيدحاج 
قاسم سليماني )ايران و عراق – خرمشهر( را ۲۲ اسفند ۹۸ همزمان 
با روز ملي شهيد با حضور مقامات كشوري و لشكري و نماينده مقام 
معظم رهبري برگزار كند.  مديركل تبليغات اسالمي خوزستان يادآور 
شد: به زودي با دعوت از چهره ها و شخصيت هاي ملي و استاني نسبت 
به تشكيل و معرفي شوراي سياست گذاري و دبيرخانه ستاد برگزاري 

اين يادواره بين المللي اقدام خواهد شد. 

قطار رايگان گردشگري تبريز – جلفا 
راه اندازي شد

مديركل راه آه�ن آذربايجان از      آذربايجان شرقي
راه ان�دازي قط�ار اتوبوس�ي 
گردشگري رايگان در مسير تبريز- جلفا و بالعكس خبر داد. 
ش��اپور ارصالني مديركل راه آهن آذربايجان گفت: قطار اتوبوسي 
گردشگري رايگان در مسير تبريز جلفا و بالعكس با همكاري منطقه 
آزاد تجاري ارس و در راستاي توسعه گردشگري در منطقه راه اندازي 
مي شود.  وي برنامه زماني اعزام اين قطار را از اول بهمن تا آخر بهمن 
ماه اعالم كرد و افزود: اين قطار بصورت روزانه با پنج سالن اتوبوسي 
گردشگران را در مس��ير تبريز- جلفا و بالعكس جابه جا مي كند، 
ظرفيت اين قطار 4۰۰ نفر است و روزانه ۸۰۰ نفر گردشگر محلي را 
در مسير رفت و برگشت جابه جا خواهد كرد.  ارصالني برنامه حركت 
اين قطار را از تبريز به صورت همه روزه و از روز سه شنبه اول بهمن 
ماه رأس ساعت7:۳۰ صبح از تبريز اعالم كرد و ادامه داد: همين قطار 
در ساعت ۱۹ همان روز از جلفا به سمت تبريز مراجعت مي كند. وی 
تصريح كرد: با راه اندازی اين قطار وضعيت گردشگری آذربايجان 
شرقی بهتر شده و می تواند با ارائه خدمات ويژه مسافران و گردشگران 

زيادی را به سمت خود جلب كند. 

همدان رتبه اول احداث نيروگاه 
خورشيدي در كشور

مديرعامل شركت توزيع نيروي     همدان
برق استان همدان از افتتاح 1۶۰ 
ميليارد تومان پروژه برقي در همدان خبر داد و گفت: همدان 
رتبه اول احداث نيروگاه خورش�يدي را در كشور داراست. 
محمدمهدي شهيدي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
همدان در آيين افتتاح پروژه هاي توس��عه اي شركت هاي توزيع 
برق كش��ور با حضور وزير نيرو در همدان، با بيان اينكه امروز دو 
نيروگاه با هزينه كرد ۱۲۰ ميليارد تومان در استان همدان افتتاح 
شد، تصريح كرد: نيروگاه خورشيدي كبودرآهنگ با حضور معاون 
وزير نيرو به بهره برداري رسيد كه با افتتاح اين نيروگاه ششمين 

نيروگاه خورشيدي استان همدان وارد مدار مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه همدان رتبه اول احداث نيروگاه خورشيدي 
را در كشور داراست، افزود: ۳5 مگاوات موافقتنامه تبادل شده و 
۱۳۰ مگاوات پروانه ساخت صادر شده است.  شهيدي بيان كرد: تا 
پايان سال ۹7 در استان همدان 7۳۸ هزار مشترك وجود داشت 
كه از طريق ۱۸ هزار كيلومتر خط انتقال و ۱6 هزار و 5۰۰ مگاوات 

ترانسفورماتور تأمين برق مي شدند. 

 خيران زنجاني ۹۸۰ ميليون تومان 
به مددجويان كمك كردند

 11 عنوان فناورانه جديد در استان مركزي 
شناسايي شد

مدي�ركل كميته      زنجان
ام�ام  ام���داد 
خمين�ي)ره( اس�تان زنجان گف�ت: خيران 
زنجان�ي در قال�ب ط�رح مفتاح الجنه ۹۸۰ 
ميليون تومان ب�ه مددجويان تحت حمايت 

كميته  امداد كمك كردند. 
هدايت صفري مديركل كميته امداد امام خميني 
)ره( اس��تان زنجان با اش��اره به اجراي »طرح 
مفتاح الجن��ه« در ديدار ب��ا خانواده هاي تحت 
حمايت اي��ن نهاد، گفت: كميته  امداد اس��تان 
زنجان براي رفع نيازهاي مددجويان يك ميليارد 
و ۳۳۰ ميليون توماني كمك نقدي كرد و اين در 
حالي بود كه عالوه بر آن، بيش از ۹۸۰ ميليون 
تومان از طريق خيران و مس��ئوالن زنجاني به 
نيازمندان تحت پوش��ش، پرداخت ش��د.  وي 
افزود: مددجويان تح��ت حمايت كميته  امداد 
در كنار داش��تن نيازهاي مادي، از نظر معنوي 
نيز نيازمند مالطفت بوده و ب��ه همين منظور 
طرح »مفتاح الجنه« با هدف فراهم كردن زمينه 
دلجويي عاطفي از آنها اجرا مي شود.  مديركل 
كميته امداد امام خميني )ره( استان زنجان هدف 
از اجراي اين طرح را ديدار با خانواده هاي تحت 

حمايت اين نهاد و بررسي مشكالت و نيازهاي 
مادي و معنوي آنها در ابعاد مختلف عنوان كرد 
و تصريح كرد: با همي��ن رويكرد زمينه افزايش 
مشاركت خيران در س��اير برنامه هاي اجرايي 
اين نهاد و رفع مشكالت موجود در خانواده هاي 
تحت حمايت با استفاده از ظرفيت هاي مادي 
و معنوي خيران و دس��تگاه هاي اجرايي فراهم 
مي شود.  صفري با اش��اره به گزارشي از اجراي 
اين طرح در زنجان در ۹ ماهه امسال، ادامه داد: 
در قالب طرح »مفتاح الجنه« ت��ا پايان آذرماه 
با ۹65۸ خانواده تحت حماي��ت كميته  امداد 
اس��تان زنجان با همراهي مس��ئوالن، خيران، 
حاميان طرح هاي اكرام ايتام و محسنين، ديدار 
و از آنها تفقد و دلجويي به عمل آمده است.  اين 
مقام گفت: كمك خوب خيران و مردم اس��تان 
موجب شده تا بهتر بتوانيم در راه رفع كمبود ها 
و مشكالت افراد تحت پوشش گام برداريم و تا 
حد قابل توجهي از نيازهاي افراد تحت پوشش 
و خانواده هاي آنه��ا را مرتفع س��ازيم، چرا كه 
ادامه دار بودن اين كمك ها مي تواند نقش مهمي 
را در خودكفا شدن سرپرست هاي خانواده افراد 

تحت پوشش ايفا كند. 

مديرعام���ل      مركزي
ش������ركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي گفت: در 
س�ال جاري 11 عنوان فناورانه جديد در اين 

استان شناسايي شده است. 
مصطفي آمره اي مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان مركزي در حاشيه جلسه شوراي 
هماهنگي فن بازار منطقه اي اين استان گفت: 
۱۳ شركت دانش بنيان از ابتداي سال تاكنون 
در سطح استان شناسايي شده است.  وي با بيان 
آورانه شناسايي  اينكه در گذشته ۲5۰ نياز فن 
شده و در س��امانه فن بازار آمده بود، افزود: در 
س��ال جاري نيز ۱۱ عنوان فناوران��ه جديد در 
استان شناسايي شده اس��ت، همچنين امسال 
موفق به مبادله س��ه نياز فناورانه بين متقاضي 
و عرضه كننده فناوري ش��ده ايم.   نايب رئيس 
ش��وراي هماهنگي فن بازار منطقه اي اس��تان 
مركزي با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
شناساندن جايگاه فن بازار تصريح كرد: حضور 
در نمايش��گاه تخصصي، حضور در نمايش��گاه 
س��نگ محالت با هدف معرفي محصوالت فن 
بازار، حضور در نمايش��گاه صنع��ت و الكامپ 

بخش��ي از اقدامات صورت گرفت��ه از اقدامات 
انجام شده در اين حوزه بوده است.  آمره اي ادامه 
داد: فن بازار منطقه اي استان مركزي همكاري 
خوبي با دفتر ش��هيد فهمي��ده وزارت دفاع به 
منظور اس��تفاده از توانمندي هر دو حوزه براي 
رفع نياز فناورانه صنايع اس��تان تش��كيل داده 
اس��ت.  وي گفت: يك پايه اساس��ي فن بازارها 
در ارائه فناوري هاي جدي��د و عرضه فناوري ها 
دانشگاه ها هستند، دانشگاه هاي توانمند بسيار 
خوبي از جمله دانشگاه صنعتي و اراك در استان 
وجود دارد كه مي توانند ني��از فناورانه داخل را 
تأمين كند، در اين راستا ارتباط بين دانشگاه ها 
و فن بازار شكل گرفته و تفاهمنامه اي نيز در اين 
زمينه به امضا رسيده است تا بخش خصوصي 
بخشي از نيازهاي فناورانه خود را از داخل كشور 
و توس��ط دانش��گاه ها تأمين كند.  مديرعامل 
شركت شهرك هاي استان مركزي تصريح كرد: 
در نشست سراس��ري فن بازارها از مجموع ۳۲ 
قراردادي كه در سطح كش��ور در حوزه انتقال 
فناوري منعقد شده، سه قرارداد انتقال فرآوري 
به ارزش حدود يك ميلي��ارد تومان متعلق به 

استان مركزي بوده است. 


