
كاشت سرو كوهي به مناسبت اربعين سردار سليماني در شهميرزاد
همزم���ان با     سمنان
اربعين شهادت 
سردار حاج قاسم سليماني و شهداي مقاومت 
۴۰ اصله نه�ال »ارس« در پ�ارك اميركبير 
ش�هميرزاد اس�تان س�منان كاش�ته شد. 
سيدحس��ن مير عماد رئيس س��ازمان جهاد 
كش��اورزي اس��تان س��منان در آیين كاشت 
اصله س��رو كوهي گفت: ای��ن درختان در   40
واقع نماد پایداري و مقاومت بوده كه به مناسبت 

گراميداشت اربعين حسيني سردار حاج قاسم سليماني و شهداي مقاومت كاشته مي شوند.  وي با اشاره 
به آغاز نهالكاري در این استان خاطرنشان كرد: آغاز درختكاري امسال با كاشت این40 اصله نهال »ارس« 
در استان سمنان آغاز شد.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان تصریح كرد: استان سمنان و 
خصوصاً شهرستان مهدیشهر از جنگل هاي غني ارس برخوردار است.  »ارس« یا »سروِ كوهي« گونه اي 
بسيار با ارزش و دیر زیست است كه عمر آن تا ۲ هزار سال هم مي رسد. این درخت هميشه سبز، در مناطق 

كوهستاني و در ارتفاعي بيش از ۲۵00 متر مي روید.
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88498441سرويس  شهرستان

شيراز ميزبان كارگاه بين المللي محوطه هاي 
ميراث جهاني يونسكو

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع     فارس
دس�تي فارس از برگزاري نشست و كارگاه 
بين المللي محوطه هاي ميراث جهاني يونس�كو به ميزباني شيراز خبرداد. 
مصيب اميري مدیركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي فارس 
گفت: نشست كارگاه هاي بين المللي محوطه هاي ميراث جهاني یونسكو 
با همكاري این اداره كل با وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري وصنایع 
دستي، پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، مؤسسه ایزمئو ایتاليا، 
دانشگاه بولونيا ایتاليا و دانشگاه شيراز برگزار مي شود.  وي افزود: هدف از 
برگزاري این نشست توجه به ظرفيت ها و ابعاد حقوقي كنوانسيون حفاظت 
از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني یونسكو و سایر اسناد حقوقي بين المللي 
و همچنين استفاده از قوانين داخلي كشور براي بهبود حفاظت از ميراث 
جهاني به عنوان ميراث مشترك بشریت است.  مدیركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي فارس ادامه داد: نشست كارگاه هاي بين المللي 
محوطه هاي ميراث جهاني یونسكو با حضور معاون ميراث فرهنگي وزارت 
ميراث و گردشگري، رئيس پژوهشگاه این وزارت خانه، استاندار فارس، 
رئيس گروه حقوق هنر دانشگاه ژنو سوئيس، رئيس مؤسسه ایزمئو و دیگر 
اساتيد برجس��ته داخلي، در نظر دارد تا ضمن بررسي چالش ها و موانع 
موجود براي حفاظت از ميراث جهاني، راهكارهاي حقوقي مناسب براي 

حفاظت از این آثار را مورد توجه قرار دهد. 

 توزيع 1680 رأس دام سبك 
بين سيل زدگان گلستان

مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت     گلستان
امام )ره( گلستان از توزيع هزار و 68۰ 
رأس دام س�بك در مي�ان س�يل زدگان اس�تان خب�رداد. 
محمدمهدي سلمان زاده مدیركل ستاد اجرایي فرمان حضرت امام)ره( 
گلستان از توزیع هزار و 680 رأس دام سبك به سيل زدگان استان خبر 
داد و گفت: مرحله دوم اهداي دام س��بك به خس��ارت دیدگان سيل 
استان گلستان به صورت متمركز در شهرستان گنبدكاووس و روستاي 
چپرقویمه انجام شد.  وي افزود: در مرحله اول هزار و ۱00 رأس دام بين 
سيل زدگان توزیع شده بود و در این مرحله نيز 600 رأس دام سبك اهدا 
شد.  مدیركل ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( استان گلستان ادامه 
داد: این س��تاد اعتقاد دارد در بحران ها به ویژه در سيل استان گلستان 
از جمله خسارت هاي روس��تایيان مربوط به دام است لذا برای جبران 
خسارت دامداران آس��يب دیده در سيل سال جاري بخش��ي از آالم و 
خسارت هاي آنها با توزیع دام سبك، تسكين می یابد.  سلمان زاده با تأكيد 
بر اینكه حفظ شغل دامداري و معيشت دامداران اولویت دارد، گفت: لذا بر 
این اساس سعي شده دام هایي تهيه شود تا جوان، مولد و سازگار با شرایط 
اقليمي استان باشد تا دامداران با طيب خاطر به شرایط عادي زندگي 
خود برگردند و از سویي هم به فعاليت اقتصادي كه حاصل آن رونق توليد 

در كشور است بتوانند خدمتي به خانواده و كشور داشته باشند. 

 كسب رتبه اول پرداخت تسهيالت 
روستايي – عشايري در كهگيلويه و بويراحمد 
صن�دوق كارآفرين�ي كهگيلوي�ه و     كهگيلويه و بويراحمد
بويراحمد در زمينه پرداخت تسهيالت 
روستايي _عشايري با 1۰6 درصد رتبه اول را در كشور كسب كرده است. 
»ارسالن حس��ن پور« مدیر صندوق كارآفریني اميد استان كهگيلویه 
و بویراحمد با اشاره به كس��ب رتبه اول پرداخت تسهيالت روستایي_ 
عشایري با ۱06 درصد گفت: از ابتداي سال 98 تاكنون ميزان تسهيالت 
پرداختي صن��دوق كارآفریني اميد بيش از 8۷4 فق��ره و به مبلغ ۳۵0 
ميليارد ریال بوده است.  وي افزود: تسهيالت پرداخت شده در دو بخش 
ضروري معيشتي با ۱۵درصد و همچنين اقتصادي و اشتغالزایي با 8۵ 
درصد كه ش��امل صنعت، خدمات، كشاورزي، گردش��گري با اولویت 
پرداخت تسهيالت اشتغال روستایي به روستاها و نواحي عشایري بود.  
مدیر صندوق كارآفریني اميد استان كهگيلویه و بویراحمد خاطرنشان 
كرد: پيش بيني تعداد اشتغال در سال 98 حدود ۵8۱ نفر پس از راه اندازي 
كامل طرح ها با ۷۵8 فقره تس��هيالت با مبلغ ۳۲۳ ميليارد ریال است.  
حسن پور تصریح كرد: سهم اشتغال روس��تایي در صندوق كارآفریني 
اميد در مراحل یك تا چهار سال 9۷ تاكنون 640 ميليارد ریال و ميزان 
تسهيالت روستایي پرداختي كل از س��ال 9۷ تاكنون هزار و 6۵ فقره با 
مبلغ 66۱ ميليارد و ۷۵۲ هزار ریال بوده است.  وي ادامه داد: پيش بيني 

تعداد اشتغال روستایي در سال جاري یك هزار و ۳8۷ نفر بوده است. 

 افتتاح 3 مركز درماني بسيجيان 
در تهران و بوشهر

 تا سال 1۴۰۰ تعداد مراكز درماني بسيجيان 
به 65 مركز ارتقا مي يابد

طي روزهاي اخي�ر3 مركز درماني وابس�ته به مؤسس�ه خدمات 
درماني بسيجيان در اس�تان هاي تهران و بوش�هر افتتاح و مورد 
بهره برداري قرار گرفت. با بهره ب�رداري از اين مراكز، تعداد مراكز 
درماني در حال خدمات رس�اني اين مؤسس�ه به عدد 56 رسيد و 
به گفته مديرعامل مؤسسه خدمات درماني بسيجيان، پيش بيني 
مي شود تا سال 1۴۰۰ تعداد اين مراكز درماني به 65 مركز ارتقا يابد. 

    
مراسم افتتاح نخستين درمانگاه شبانه روزي نسيم شهر با حضور جانشين 
سازمان بسيج مستضعفين و مدیرعامل بنياد تعاون بسيج و مدیرعامل 
مؤسس��ه خدمات درماني بسيجيان در ش��هر تهران و همچنين افتتاح 
كلينيك تخصصي دندانپزشكي والیت بوش��هر و درمانگاه شبانه روزي 
خورموج با حضور فرمانده سپاه استان بوشهر، قائم مقام مؤسسه خدمات 

درماني بسيجيان و مسئوالن استاني در این دو شهرستان برگزار شد. 
   افتتاح نخستين درمانگاه شبانه روزي نسيم شهر

در تهران و در مراس��م افتتاح مركز درماني شبانه روزي نسيم شهر كه به 
نام شهداي مدافع حرم مزین است، سردار محمدحسين سپهر، جانشين 
سازمان بسيج مستضعفين با بيان اینكه امروز اگر سپاه و بسيج بخواهند 
دستاوردهاي خود را طي چهل سال عنوان نمایند طومار بزرگي خواهد 
شد، گفت: »امس��ال ۱۲ مركز درماني در دس��تور كار مؤسسه خدمات 
درماني بسيجيان قرار گرفت و كار اجرایي آنها آغاز شد كه تاكنون هشت 
مركز درماني آن افتتاح و راه اندازي شده است.« وي با اشاره به ۵6 مركز 
درماني این مؤسسه كه در حال خدمات رساني هستند، ادامه داد: »یكي از 
كوچك ترین خدمات بسيج افتتاح این مراكز در مناطق محروم كشور است. 
همچنين نزدیك به ۱8 هزار گروه جهادي در كشور در حال خدمت رساني 
به مردم هستند كه آنها هم كارهاي ویژه اي را در برنامه خود داشته و ارائه 
مي كنند.« سردار سپهر گفت: »اگر بالهاي طبيعي و غير طبيعي در كشور 
حادث شود سپاه و بسيج جزو اولين خادميني هستند كه در صحنه حاضر 
مي شوند. چون رهبر و فرمانده ما حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( 
به ما امر كرده است كه در خدمت مردم باشيم و ما پاسداران و بسيجيان 
مفتخریم كه در این مسير گام برداشته ایم و با تمام وجود در خدمت جامعه 
هستيم.« درمانگاه شهداي مدافع حرم، نخستين درمانگاه شبانه روزي 
نسيم شهر است كه توسط مؤسسه خدمات درماني بسيجيان در زميني به 
مساحت۱۳00 متر مربع و با زیربناي ۱49۱ متر در سه طبقه و هزینه اي 
بالغ بر 49 ميليارد ریال احداث، تجهيز و راه اندازي شده است.  این مركز 
شامل بخش هاي تخصصي، پزشك عمومي، اورژانس، قلب، مامایي، تغذیه، 
روانشناسي، دندانپزشكي، فيزیوتراپي، آزمایشگاه، رادیولوژي و داروخانه 

بوده و به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم است. 
  افتتاح پنجاه و ششمين مركز درماني در بوشهر

اما در جنوب كشور و در استان بوشهر هم مراسم افتتاح دو مركز درماني 
انجام ش��د. بر همين اس��اس كلينيك تخصصي دندانپزش��كي والیت 
بوشهر كه در زميني به مس��احت ۳۲0 متر مربع، در یك طبقه با شش 
واحد دندانپزشكي و هزینه اي حدود ۷ ميليارد ریال احداث شده بود، به 
بهره برداري رسيد.  این كلينيك داراي بخش هاي تخصصي و عمومي است 
كه طي چهار ماه توسط مؤسسه خدمات درماني بسيجيان ساخته شده و 
حاال آماده خدمات رساني است.  در شهرستان خورموج هم یك درمانگاه 
شبانه روزي افتتاح شد كه پنجاه و ششمين مركز درماني مؤسسه خدمات 
درماني بسيجيان به شمار مي آید.  این درمانگاه در زميني به مساحت ۵۵0 
متر مربع و با زیربناي ۱۱۵0 متر در سه طبقه و هزینه اي بالغ بر 40 ميليارد 
ریال احداث شده كه شامل بخش هاي تخصصي، پزشك عمومي، تزریقات 
و پانسمان، آزمایشگاه، رادیولوژي، فيزیوتراپي، سونوگرافي، دندانپزشكي 
و داروخانه مي باشد.  الزم به ذكر است، مؤسسه خدمات درماني بسيجيان 
در ایام دهه مبارك فجر امسال س��ه مركز درماني دیگر نيز در شهرهاي 
تبریز، پارس آباد اردبيل و ني ریز فارس افتتاح كرد.  در حال حاضر مؤسسه 
خدمات درماني بس��يجيان داراي ۵6 مركز درماني به مساحت ۵۷ هزار 
متر مربع است كه اكثر این مراكز در نقاط محروم كشور احداث شده و در 
حال خدمات رساني به هموطنان هستند و به گفته دكتر عيسي مالمير، 
مدیرعامل این موسسه، پيش بيني مي شود تا سال ۱400 تعداد این مراكز 

درماني به 6۵ مركز ارتقا یابد.

 اربعين شهادت سردار سليماني 
فردا در كرمان برگزار می شود 

مراسم اربعين شهيد س�پهبد قاسم     كرمان
س�ليماني با س�خنراني رئي�س قوه 
قضاييه و قرائت بخشي از وصيت نامه سيدالشهدا مقاومت فردا در 

كرمان برگزار مي شود. 
سرهنگ »سياووش مسلمي« معاون هماهنگ كننده سپاه ثاراهلل استان 
كرمان گفت: فردا یك ش��نبه ۲۷ بهمن ماه از ساعت ۱4 الي ۱6 مراسم 
اربعين سيدالشهدا مقاومت سردارشهيد سپهبد قاسم سليماني و شهيد 
حاج حسين پورجعفري در مصلي امام علي)ع( شهر كرمان برگزار خواهد 
شد.  وي سخنران این مراسم را آیت اهلل رئيسي رئيس قوه قضایيه اعالم 
كرد و افزود: بخشي از وصيت نامه شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني توسط 
حجت االسالم عليدادي سليماني نماینده ولي فقيه در استان كرمان قرائت 
مي شود و همچنين حاج صادق آهنگران در این مراسم مداحي خواهد 
كرد.  معاون هماهنگ كننده سپاه ثاراهلل استان كرمان تصریح كرد: براي 
صبح روز یك شنبه ۲۷ بهمن ماه نيز در گلزار شهدا برنامه هاي فرهنگي از 
جمله مداحي، روایت گري، پخش كليپ و برنامه هاي دیگر در نظر گرفته 
شده است.  وي با اشاره به محدودیت هاي ترافيكي در روز اربعين سردار 
سليماني گفت: فردا از ميدان سرآسياب )بيرم آباد( به سمت گلزار شهدا و 
از طرف خيابان زریسف از پل زیرگذر روبه روي گنبد جبليه تردد وسایل 
نقليه ممنوع است. همچنين از پل س��يدي و از نزدیك گنبد جبليه به 

سمت گلزار شهدا نيز مسيرها بسته خواهد شد.

محمدرضا هاديلو

دبي���ر علم�ي      قم
هماي�ش »بيانيه 
گام دوم انق�الب و تم�دن نوين اس�المي« از 
برگزاري كميس�يون هاي تخصصي نهادهاي 
علم�ي و بياني�ه گام دوم انقالب ب�ا تأكيد بر 
داد.  خب�ر  هماي�ش  اي�ن  در  جوان�ان 
حجت االس��الم علي اصغ��ر ثنایي دبي��ر علمي 
همایش »بيانيه گام دوم انق��الب و تمدن نوین 
اس��المي« در آیين افتتاحيه این همایش كه با 
حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المي در تاالر 
غدیر دفتر تبليغات اس��المي برگزار ش��د گفت: 
تبيين محوره��اي این همایش ش��امل رویكرد 
تمدن سازي، بررسي چيس��تي و چرایي تحقق 
بيانيه گام براي نس��ل جوان و تبيين ارتباط آن 
با اس��ناد باالدستي و چش��م انداز كشور از جمله 
این اهداف اس��ت.  وي اف��زود: همچنين تحليل 
دستاوردهاي انقالب اسالمي و ارزیابي وضعيت 
كنوني كش��ور و نقش نهادهاي علمي در تبيين 

بيانيه از دیگر محورهاي مهم همایش است.  
دبي��ر علمي همای��ش »بياني��ه گام دوم انقالب 
و تمدن نوین اس��المي« تصریح ك��رد: با اعالم 
فراخوان، بيش از ۱00 مقاله به دبيرخانه ارسال 
ش��د كه عالوه بر اندیش��مندان و اس��اتيد دفتر 

تبليغات اسالمي، دیگر پژوهشگران نيز مقاالت 
علمي خوبي ارس��ال كردند ك��ه از این ميان ۷6 
مقاله در شش جلد به چاپ رسيد.  حجت االسالم 
ثنایي ادامه داد: ده ها كميسيون نظریه پردازي و 
۳0 نشست علمي و پژوهشي در ابعاد مختلف این 

بيانيه برگزار شد همچنين س��ه مصاحبه دقيق 
پيرامون چهار محور مهم با اساتيد برجسته انجام 
ش��د.  وي در مورد برگزاري مسابقه اي مجازي با 
موضوع بيانيه گام دوم انقالب به صورت مجازي 
نيز توضيح داد: در این مسابقه چند روزه 4 هزار و 
600  نفر شركت كردند كه در نهایت ۲94۵ نفر به 
طور كامل به سؤاالت پاسخ دادند كه از این شركت 
كنندگان 9۷۵ نفر از قم بودند و پس از قرعه كشي 
به تع��دادي از این افراد جوایزي اهدا ش��د.  دبير 
علمي همایش »بياني��ه گام دوم انقالب و تمدن 
نوین اسالمي« با اشاره به برگزاري كميسيون هاي 
تخصصي خاطرنش��ان ك��رد: الزامات سياس��ت 
خارجي ایران در بيانيه گام دوم انقالب و مباني و 
عوامل تحقق تغييرات اجتماعي در بيانيه، تحليل 
تجربه نظري و علمي تئوري والیت فقيه در چهله 
نخس��ت جمهوري اس��المي به منظور كاربست 
كارآمدتر در چهله دوم از جمله كميسيون هایي 

است كه ارائه مي شود. 

برگزاري همايش ملي بيانيه گام دوم انقالب و تمدن نوين اسالمي در قم

برگزاري سومين دوره هفته قرآن و عترت در سيستان وبلوچستان 
مدي���ركل     سيستان وبلوچستان
و  فرهن�گ 
ارشاد اسالمي سيستان وبلوچستان از برگزاري 
سومين دوره هفته قرآن و عترت در شهرهاي 
مختل�ف سيس�تان وبلوچس�تان خب�ر داد. 
حسين مسگراني مدیركل فرهنگ وارشاد اسالمي 
سيستان وبلوچستان گفت: سومين دوره هفته قرآن 
و عترت در بخش هاي مختلف فرهنگي و هنري از 
جمله هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمایشي، هنرهاي 

سينمایي، مسابقات حفظ و تالوت، شب هاي شعر و همایش ها و سخنراني ها در استان برگزار شد.  وي افزود: در 
همين راستا، بخش مسابقات حفظ و تالوت قرآن كریم در نخستين روزهاي ابتداي دهه فجر در زابل با معرفي 
نفرات برتر برگزار شد.  مدیركل فرهنگ وارشاد اسالمي سيستان وبلوچستان خاطرنشان كرد: در حاشيه این 
رویداد در چابهار، كارگاه آموزشي با موضوع نقاشي و نقاشي خط با محتوا قرآن و عترت نيز برگزار شد و هنرمنداني 

كه از زاهدان و دیگر نقاط استان به این برنامه اعزام شده بودند، عالوه بر آموزش به توليد اثر نيز پرداختند. 

ساخت ربات كاربردي جست وجوگر در دانشگاه بيرجند 
ربات كاربردي     خراسان جنوبي
جست وجوگر 
با هدف جس�ت وجو و ردگي�ري چندگانه 
اه�داف، تمركز و قف�ل كردن روي س�وژه 
مدنظر توسط محققان  دانشگاه بيرجند در 

استان خراسان جنوبی ساخته شد.   
ربات كارب��ردي جس��ت وجوگر به عن��وان پروژه 
دانشجوي كارشناس��ي ناصر جوانمرد و با  نظارت 
رضا زارع عضو هيئ��ت علمي دانش��گاه بيرجند و 

سيدحسين موسوي در محل آزمایشگاه پروژه  الكترونيك دانشگاه  بيرجند ساخته شد.   به گزارش روابط 
عمومي دانشگاه بيرجند، این ربات كاربردي جست وجوگر با به كارگيري بازوي طراحي شده توسط امير راشدي 
و صالح شمسي نژاد و حمایت دكتر  محسن فرشاد عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند و مركز علمي شهيد علم 
الهدي انجمن اسالمي دانشجویان مستقل  دانشگاه ساخته شده است.   این پروژه از قسمت هاي جست وجو، 
ردگيري و انطباق تشكيل  یافته است، به گونه اي كه شخص را به عنوان هدف در نظر گرفته و با تقسيم تنه به 

سه قسمت باال، وسط و پایين تنه  صورت فرد را پيدا كرده و فرد موردنظر را دنبال مي كند.  

يزد، رتبه نخست ثبت باشگاه كتابخواني كودك و نوجوان در كشور
در سال جاري     يزد
ه�زار  ي�ك 
باشگاه كتابخواني كودك و نوجوان در يزد به 
ثبت رسيده و اين استان رتبه نخست كشور 
را در اين زمينه به خود اختصاص داده  است. 
»مجيد جوادیان زاده« مدیركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي یزد در آیين اختتاميه چهارمين دوره 
جام باشگاه هاي كتابخواني این استان با اشاره 
به كسب رتبه نخست كشوري با ثبت یك هزار 
باش��گاه كتابخواني كودك و نوجوان در یزد گف��ت: بيش از ۲0 هزار كودك و نوج��وان در طرح جام 
باشگاه هاي كتابخواني مشاركت كردند.  وي، جام باشگاه هاي كتابخواني و روستاهاي دوستدار كتاب 
را از طرح هایي دانست كه در راستاي ترویج كتاب و كتابخواني اجرایي شده است و افزود: اميدواریم 
بتوانيم كتاب را در زندگي خانواده ها وارد كنيم زیرا كتاب ابزار و كاالي مهم فرهنگي است كه مي تواند 

توسعه اجتماعي و فرهنگي جوامع را دنبال كند. 

انتقال 50 درصد پساب هاي تصفيه شده 
خراسان شمالي به آبخوان هاي زيرزميني 
   خراسان شمالي 5۰ درصد پساب هاي تصفيه شده 
فاضالب در خراسان ش�مالي در 
بخش هاي كشاورزي، صنعت و فضاي سبز مورد استفاده قرار 
مي گيرد و مابقي به محيط هاي پذيرن�ده مانند رودخانه ها و 

آبخوان هاي زيرزميني منتقل مي شود. 
رضا رجب زاده معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان شمالي 
با اشاره به انتقال ۵0 درصد پساب هاي تصفيه شده خراسان شمالي به 
آبخوان هاي زیرزميني گفت: ۷0 درصد تصفيه خانه هاي فاضالب استان 
در شهرستان هاي بجنورد و اسفراین مستقر هستند و در سایر شهرستان 
در حال اجرا یا در دست مطالعه است.  وي افزود: در تصفيه خانه هاي 
فاضالب باید استانداردهاي الزم مانند موارد زیست محيطي و بهداشتي 
رعایت شود.  معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان شمالي 
ادامه داد: پساب ها در چرخه مواد غذایي بدون تأیيد دستگاه هاي مربوطه 
نباید مورد استفاده قرار گيرد بنابراین باید استانداردهاي الزم به ویژه در 
مبدأ توليد آن یعني تصفيه خانه هاي فاضالب رعایت شود چراكه آثارش 

در جامعه به ویژه بر سالمت مردم اثرگذار است. 

 فاز 3 خط يك مترو تبريز 
افتتاح شد

با تالش تم�ام متولي�ان خط يك     آذربايجان شرقي
متروی تبريز به صورت كامل محقق 
شده است و از ايستگاه 1۲ تا ايستگاه 18 خط به صورت آزمايشي 
روزان�ه س�ه س�اعت در مس�ير مس�افرگيري مي كن�د. 
مصطفي مولوي فرد مدیرعامل سازمان قطار شهري تبریز و حومه 
در آیين افتتاح فاز سه خط یك متروي تبریز گفت: افتتاح فاز پایاني 
خط یك در ایام دهه فجر یك اتفاق مباركي است، این فاز با ۷/۲ 
كيلومتر با هفت ایستگاه كه فعاًل سه ایستگاه آن به صورت عبوري 
است، فعاليت خود را آغاز مي كند.  وي افزود: محل این ایستگاه یكي 
از قدیمي ترین ميادین شهر تبریز بوده و همجواري آن با بازار بزرگ 
ش��هر تبریز نقش تأثيرگذاري در ارتباطات و تجارت داشته و این 
ميدان محل تقاطع و تبادل سه خط مترو است و اميدواریم با كمك 
دولت و پيگيري نمایندگان مجلس با توسعه راه ها، تبریز به عنوان 
پل ارتباطي بين ایران و اوراس��يا نقش آفریني كند.  بر اساس این 
گزارش، خط یك مترو به طول ۱۷/۲ كيلومتر، در سه فاز طراحي 

شده و شامل ۱8 ایستگاه و دو پایانه ابتدایي و انتهایي است. 

 ارائه خدمات مشاوره اي
به 1000 دانش آموز در كردستان

رئيس آموزش و پرورش استثنايي      كردستان
كردس�تان از ارائ�ه خدم�ات 
مشاوره اي به يك هزار و ۲5۰ دانش آموز در اين استان خبر داد. 
خليل رنجبر رئيس آموزش و پرورش استثنایي كردستان با اشاره 
به اینكه به یك هزار و ۲۵0 دانش آموز استان با نياز ویژه خدمات 
مشاوره اي ارائه شده است، گفت: از ابتداي سال تحصيلي جاري 
تاكنون خدمات مشاوره اي كه نوعي آموزش و بخشي از خدمات 
راهنمایي و توانبخشي محسوب مي ش��ود در راستاي كمك به 
توسعه مهارت هاي زندگي و توانمندسازي دانش آموزان در 60 
مدرسه مستقل و ضميمه با نياز ویژه استان ارائه شده است.  وي 
با اشاره به اینكه جلسات مشاوره اي به صورت فردي و گروهي به 
دانش آموزان و اولياي آنان در مدارس ارائه مي شود، افزود: مشاور 
دانش آموز را در خودشناسي، مسئوليت پذیري، شناخت محيط، 
توانایي تصميم گيري، حل مس��ائل، برقراري رابطه با اطرافيان، 
ش��ناخت نيازهاي فردي و اجتماعي و آش��نایي ب��ا ارزش هاي 

مطلوب یاري مي دهد. 

 كلنگ زني نيروگاه سيكل تركيبي مازندران 
با حضور وزير نيرو

درمانگاه ويژه كروناويروس در بيمارستان های 
اردبيل راه اندازي مي شود

آيين آغاز عمليات     مازندران
اجرايي آماده سازي 
ساختگاه نيروگاه سيكل تركيبي شهرستان 
محمودآباد به دست وزير نيرو كلنگ زني شد. 
رضا اردكاني��ان وزیر نيرو در آیي��ن كلنگ زني 
نيروگاه س��يكل تركيبي شهرستان محمودآباد 
با بيان اینكه اميدواریم با شروع عمليات احداث 
نيروگاه ۵00 مگاواتي، این منطقه جزو كانون هاي 
پر رونق در استان مازندران شود، گفت: تا پایان 
سال جاري ۲۲۷ پروژه بزرگ را با سرمایه گذاري 
۳۳ ميليارد تومان در تمامي اس��تان هاي كشور 
افتتاح مي كني��م.  وي تصریح ك��رد: هدف ما از 
سرمایه گذاري در تمامي استان هاي كشور كانون 
توجه قرار دادن بيش��تر بر روي پروژه هایي بوده 
كه تا پایان س��ال به اتمام مي رس��د و وارد مدار 
بهره برداري خواهد شد.  وزیر نيرو با اشاره به اینكه 
وظيفه دولت س��رمایه گذاري در حوزه صنعت 
برق در س��ال آینده باید باش��د، گفت: عالوه بر 
نيروگاه هایي كه تا پایان سال به مدار بهره برداري 
مي آید، همزمان نيروگاه هایي ني��ز كار اجرایي 
آنها آغاز خواهد ش��د.  اردكانيان ادامه داد: یكي 

از مهم ترین این نيروگاه ها پروژه سيكل تركيبي 
در محمودآباد مازندران بوده اس��ت و اميدواریم 
طبق برنامه زودتر فرآیند انتخاب س��رمایه گذار 
انجام شود.  مهدي رازجویان معاون هماهنگي 
امور عمراني استانداري مازندران در ادامه مراسم 
با بيان اینكه این پروژه با ورود سرمایه گذار بين 
6 تا 9 ماه به سرانجام مي رسد، گفت: این پروژه 
سيكل تركيبي نيروگاه محمودآباد ۱60 مگاوات 
برق توليد مي كند و زیر ساخت ها را باید وزارت 
نيرو آماده كند كه در استان مازندران اقدامات در 
حال انجام است.  وي خاطرنشان كرد: به محض 
انتخاب سرمایه گذار كلنگ اجرایي زده خواهد 
ش��د.  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
مازندران ادام��ه داد: در منطقه معلم كال بخش 
سرخرود شهرستان محمودآباد با افت ولتاژ شدید 
روبه رو هستيم و نياز است توان اضافه اي به شبكه 
در این نقطه تزریق شود كه با اخذ مجوزات احداث 
این نيروگاه خصوصاً مجوز محيط زیست طي روند 
سه ساله كارهاي مقدماتي با سرمایه وزارت نيرو 
آماده و زمينه براي ورود سرمایه گذاران داخلي 

فراهم شده است. 

دانشگاه علوم     اردبيل
پزشكي اردبيل 
درمانگاه هاي خ�اص كروناوي�روس را در همه 
بيمارس�تان هاي اس�تان راه ان�دازي مي كند. 
رضائي بنا معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��كي 
اردبيل با بي��ان اینكه این دانش��گاه درمانگاه هاي 
خاص كروناوی��روس را در همه بيمارس��تان هاي 
استان اردبيل راه اندازي مي كند. گفت: با توجه به 
مشاهده كروناویروس در بسياري از كشورهاي دنيا 
و احتمال شيوع آن در كشورهاي خاورميانه و حتي 
ایران دانشگاه علوم پزش��كي آمادگي خود را براي 
درمان و بستري بيماران در همه مراكز بيمارستاني  
و بخش خصوص��ي اعالم مي كند تا م��ردم نگران 
بستري و درمان احتمالي نباش��ند.  وي افزود: در 
اكثر شهرستان ها بيمارستان و مراكز درمان بستر 
داریم كه به صورت ویژه دو تا پنج تخت آنها را براي 
پذیرش بيماران حاد تنفسي تدارك دیدیم تا شاهد 
شلوغي در اورژانس و برخي دغدغه ها و نگراني ها 
از بابت مراقبت بيماران نباش��يم.  مع��اون درمان 
دانشگاه علوم پزش��كي اردبيل تصریح كرد: هنوز 
هيچ چيز در مورد بيماري كروناویروس و شرایط 

شيوع آن در كشور و استان اردبيل مشخص نيست 
ولي ما با توجه به در پيش بودن تعطيالت ایام نوروز 
با مشاهده شرایط پيش آمده در مورد ارائه خدمات 
و سازماندهي نيروها تصميم گيري خواهيم كرد.  
رضائي بنا ادامه داد: به اندازه كافي ماس��ك ویژه و 
لباس هاي حفاظتي براي نيروهاي بيمارستاني و 
همچنين پزشكان و پرستاران در نظر گرفته شده 
تا در صورت مشاهده عالیم بيماري با خونسردي 
تمام بستري و ارائه خدمات به بيماران انجام شود.  
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفت: 
در مركز استان بيمارستان تروما كه با 60 تخت به 
بهره  برداري رسيده بخشي از آن به عنوان درمانگاه 
تخصصي كروناویروس در نظر گرفته شده تا بيماران 
حاد تنفسي در آنجا بستري و مداوا شوند.  رضائي بنا 
ادامه داد: در شهرستان مرزي بيله سوار نيز در كنار 
اقدامات مراقبتي سعي مان بر این است تا در گمرك 
بيله سوار تيم هاي بهداشتي و درماني را مستقر كنيم 
تا با تب سنج هاي ليزري مسافران و اتباع آذري را 
مورد سنجش قرار دهند و در صورت مشاهده عالیم 
این بيماري آنها را به اتاق ایزوله تعریف ش��ده در 

بيمارستان بيله سوار منتقل مي كنيم. 

   اصفهان: با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهار طرح 
عمراني خدماتي و آموزشي در شهرستان فریدونشهر به بهره برداري رسيد.  
این طرح ها شامل مدرسه شش كالسه بنياد بركت روستاي خویگان با 
۷۳۲ مترمربع زیربنا و ۱۲۳۲ مترمربع محوطه سازي، سردخانه 8 هزار 
تني حاج عشق علي یبلویي در ش��هرك صنعتي فریدونشهر با 4 هزار 
مترمربع زیربنا و اشتغالزایي ۱6 نفر، بهسازي جاده روستایي سروشجان 
و بهسازي و آسفالت روستاهاي خویگان عليا، نهضت آباد، دره سيب و قلعه 

سرخ و طرح آبرساني روستاي سروشجان است. 
  تهران: به مناس��بت دهه مبارك فجر ۱۱ طرح عمراني، خدماتي 
و ورزشي در شهرس��تان قرچك افتتاح شد.  ش��هردار قرچك در این 
مراسم گفت: به مناس��بت ایام اهلل دهه فجر ۱۱ پروژه شهري در شهر 
قرچك افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.  محس��ن خرمي شریف 
گفت: این طرح ها ش��امل دو زمين چمن مصنوع��ي، پمپ بنزین در 
كمربندي جنوبي، سوله مدیریت بحران منطقه ۳، سراي محله فردیس 
و مركز مونيتورینگ شهرداري و مكانيزه شدن اتوبوس هاي شهري و 
حمل ونقل براي ارائه خدمات بهتر و پایش كرایه ها از جمله طرح هایي 
بود كه امروز شاهد بهره برداري از آن بودیم.  وي افزود: این پروژه ها با 
اعتباري بالغ بر ۱۷0ميليارد ریال از منابع شهرداري تأمين و در اختيار 

شهروندان قرچك قرار گرفت. 
  البرز: معاون صنایع دس��تي ميراث فرهنگي استان البرز از برگزاري 
نمایشگاه صنایع دستي در كرج خبر داد كه به صورت رایگان در اختيار 
هنرمندان صنایع دستي قرار داده شده است.  علي عبادي در آیين افتتاح 
نمایشگاه صنایع دستي گفت: این نمایشگاه در قالب هماهنگي با مجموعه 
بخش خصوصي و به مناسبت در پيش داشتن روز مادر و زن در كرج برگزار 
شده است.  وي با بيان اینكه ميراث فرهنگي استان البرز در قالب تفاهمنامه 
با بخش خصوصي اقدام به برگزاري نمایشگاه صنایع دستي كرده است، 
افزود: فضاي گالري توسط بخش خصوصي در اختيار ۱0 هنرمند صنایع 

دستي استان البرز قرار داده شده تا آثار خود را عرضه كنند.


