
ضرورت ارتقاي خدمات پزشكي به زائران رضوي در سمنان
با توجه به عبور     سمنان
ساالنه ۲۰ميليون 
زائر رضوي از اس�تان سمنان ارتقاي تجهيزات 
پزشكي و خدمت رساني به زائران در بخش هاي 

مختلف ضروري است. 
حبيب اهلل خجسته معاون سياس��ي، امنيتي و 
اجتماعي استاندار س��منان در نشست مجمع 
سالمت اس��تان س��منان به ميزباني دانشكده 
دندانپزشكي س��منان ضمن بيان اينكه استان 

سمنان بين دو شهر كالن ايران يعني تهران و مشهد قرار گرفته است، گفت: اين ويژگي جغرافيايي اهميت 
مقوله سالمت در استان را گوشزد مي كند.  وي افزود: استان سمنان ساالنه ميزبان ۲۰ ميليون زائر رضوي 
است كه ارتقاي تجهيزات پزشكي و درماني و خدمت رساني به زائران در زمره مطالبات مهم اين منطقه 
محسوب مي شود.  معاون استاندار سمنان خدمات رساني به مسافران را ضروری دانست و تصريح كرد: تأمين 
و ارتقاي تجهيزات ضرورت دارد كه در اين زمينه اميدواريم نگاه وزارت بهداشت به اين استان نگاهي ويژه 
باشد.  خجسته پور با بيان اينكه اقدامات خوبي در زمينه اشاعه سالمت در سطح استان سمنان انجام شده 

است، بيان كرد: ابالغ طرح جامع مقابله با سرطان و توسعه ورزش همگاني در زمره اين اقدامات است.
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88498441سرويس  شهرستان

 اورژانس هسته اي بوشهر 
اسير قول هاي بي عمل

ساخت نيروگاه اتمي در بوشهر را بايد يكي از بزرگ ترين پروژه هاي 
بعد از انقالب در نظر داشت. اتفاقي كه تحوالت زيادي در عرصه صنعت 
و پزشكي و توليد انرژي و تأمين بسياري از نيازهاي كشور با آن ممكن 
است. اما در كنار بزرگ ترين نيروگاه اتمي كش�ور، نياز به اورژانس 
هسته اي براي مواجهه و پيشگيري از حوادثي كه احتمال وقوع آنها 
وجود دارد، هميشه احساس مي شود و سال هاست كه در مورد ساخت 
اين اورژانس قول ها و وعده هايي داده مي ش�ود، اما گويي داش�تن 
آمادگي الزم در برابر اتفاقات غير مترقبه در اين نقطه حساس، براي 
برخي مسئوالن حساسيتي ايجاد نكرده و هنوز تصميمي درست براي 
نهايي كردن و راه اندازي اورژانس هسته اي بوشهر گرفته نشده است. 

    
حدود سه سال پيش يعني آبان ماه 1395 بود كه خبر كلنگ زني احداث 

پروژه بيمارستان و اورژانس هسته اي بوشهر منتشر شد. 
در آن زمان دكت��ر زارع ن��ژاد در جايگاه مش��اور وزي��ر و رئيس مركز 
اطالع رساني و روابط عمومي وزارت بهداش��ت اين خبر را اعالم و آن را 
پروژه مشترك وزارت بهداشت و سازمان انرژي اتمي در بوشهر دانست. 
وي گفت: »عمليات ساخت اورژانس هسته اي و عمومي بوشهر با ۸ هزار 
متر زيربنا آغاز شده و با اتمام ساخت اين پروژه هاي بيمارستاني ظرفيت 
تخت هاي بيمارستاني در بوشهر به دو برابر افزايش مي يابد و تحولي در 

بهداشت و درمان و محروميت زدايي در اين استان رخ مي هد.«
   بازديد هاي بي اثر

وقتي كلنگ احداث اورژانس هسته اي بوشهر به زمين خورد مسئوالن 
اعالم كردند كه تقريباً 1۸ ماه بعد شاهد بهره برداري از آن خواهيم بود. 

حاال بسياري از فعاالن اين نيروگاه و از آن مهم تر ساكنان منطقه منتظر 
رسيدن تيرماه 139۷ بودند تا در جش��ن افتتاح بيمارستان و اورژانس 
ش��ركت كنند.  اما بعد از يك س��ال و نيم گفتند س��ازمان انرژي اتمي 
به تعهداتش عمل نكرده و منابع مالي نرس��يده و بودجه تأمين نش��ده 
با تغيير مديران نقش��ه س��اخت هم تغيير كرده و در مجموع اجراي اين 
پروژه روی زمين مانده  اس��ت.  البته فراموش نمي كنيم اوايل سال 9۷ و 
زماني كه رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به بوشهر رفته بود را.  وقتي 
محمدباقر نوبخت ب��راي بازديد از اين پروژه ها در كنار س��اختمان هاي 
نيمه كاره بيمارستان و اورژانس هسته اي قرار داشت، گفت: »در استان 
بوشهر تاكنون طرح هاي خوبي اجرا ش��ده و چندين پروژه نيز در دست 
اجراست كه اميدواريم در سريع ترين زمان ممكن شاهد بهره برداري از اين 
طرح ها براي استفاده مردم باشيم.« در همان زمان سعيد كشميري رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هم در كنار معاون رئيس جمهور با بيان اينكه 
تاكنون 9۰ ميليارد ريال براي ساخت اين مركز هزينه شده است، گفت: 
»اورژانس عمومي و هسته اي بوشهر با زيربناي ۸ هزار مترمربع در دست 
احداث است كه در حال حاضر داراي ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكي بوده و 

9۰ ميليارد ريال نيز براي اين مركز پرداخت  شده است.«
   بهره برداري منوط به تزريق اعتبار

از حرف هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي بوشهر نزديك به دو س��ال مي گذرد و در حال حاضر پيشرفت 
فيزيكي اين پروژه به ۷5 درصد رسيده و آن طوركه مسئوالنش مي گويند 
احتماالً تا پايان س��ال عمليات نازك كاري ها به پايان مي رسد و خريد 

اقالمي چون سيستم سرمايشي و وسايلي باقي مي ماند. 
جالب اينكه همين اقالم سرمايشي و گرمايشي كه بايد جزو سيستم هاي 
پيشرفته باشند هم نياز به تأمين اعتبار دارد و اگر در خوشبينانه ترين حالت 
فكر كنيم تمام بودجه مورد نياز آن تأمين شود باز هم تا اواسط سال بعد بايد 
منتظر ماند تا شايد اورژانس هسته اي بوش��هر آماده بهره برداري شود.  اما 
شواهد و قرائن و صحبت هاي مسئوالن استاني نشان مي دهد كه در رسيدن 
اعتبارات و به تبع آن، زمان افتتاح اين پروژه بايد شك كرد.  بخصوص وقتي 
مدير منابع فيزيكي و نظارت بر طرح هاي عمراني علوم پزشكي بوشهر گفت: 
»در حال حاضر براي خريد تأسيسات زيرساختي اصلي بيمارستان نيازمند 
تأمين اعتبار هستيم كه عمده اين اقالم شامل پست برق، ديزل ژنراتور و 
سيستم سرمايشي است؛ اميدواريم با حمايت هايي كه انجام مي شود براي 
سال آينده بتوانيم اقدام خوبي انجام دهيم و اگر پولي به اين پروژه تزريق 

نشود زمان بهره برداري نيز به تعويق خواهد افتاد.«

 تأمين ساالنه يك ميليون مترمكعب آب 
براي صنايع يزد

ش�ركت آب منطق�ه اي يزد ب�ه طور     يزد
متوسط ساالنه يك ميليون مترمكعب 

آب براي بخش صنعت تأمين مي كند. 
مدير عامل شركت آب منطقه اي يزد با بيان اينكه شركت مذكور به طور 
متوسط ساالنه يك ميليون متر مكعب آب براي بخش صنعت تأمين 
مي كند، گفت: س��ريع ترين منبعي كه مي تواند در تأمين آب صنايع 
يزد مؤثر باشد، اس��تفاده از آب حاصل از تصفيه پساب فاضالب است.  
محمدمهدي جوادي��ان زاده ادامه داد: يك��ي از مهم ترين اهداف ما در 

خصوص انتقال آب از درياي عمان، تأمين آب بخش صنعت است.  
وي با بيان اينكه در حال حاضر بيشترين سهم اشتغال و ارزش افزوده 
اس��تان در بخش صنعت اس��ت، گفت: اين در حالي اس��ت كه بخش 
كشاورزي با بيشترين درصد مصرف آب، كمترين اشتغال و ارزش افزوده 
وجود دارد كه ب��ا توجه به كمبود منابع آب در اس��تان و از طرف ديگر 
اهميت توليد در بخش كشاورزي الزم است تمهيدات الزم به منظور 
ارتقای بهره وري در اين بخش اتخاذ ش��ود كه البته با همكاري بخش 
كشاورزي استان اين سازوكارها در سند سازگاري با كم آبي استان در 
نظر گرفته شده است.  مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد افزود: در 
حال حاضر آب مورد نياز صنعت از آب هاي زيرزميني تأمين مي شود و 

در زمينه تخصيص آب صنايع بزرگ با مشكل مواجه هستيم.  
جواديان زاده بيان كرد: س��ريع ترين منبعي كه مي تواند در تأمين آب 
صنايع يزد مؤثر باشد، بخش تصفيه پساب است كه عملياتي كردن آن 

حداقل به سه سال زمان نياز دارد.

مراسم اهداي 300 سري جهيزيه به نوعروسان 
مشهدي در حرم رضوي برگزار شد

به همت معاونت محروميت زدايي آستان    خراسان رضوي
قدس رضوي مراسم اهداي 3۰۰ سري 
جهيزيه به نوعروس�ان مش�هدي در حرم مطهررضوي برگزار شد. 
حامد صادقي، سرپرست معاونت محروميت زدايي آستان قدس رضوي 
در مراسم اهداي 3۰۰ سري جهيزيه به نوعروسان مشهدي كه با حضور 
جمعي از مديران آس��تان قدس رضوي و 3۰۰ زوج جوان مشهدي در 
تاالر قدس كتابخانه مركزي بارگاه ملكوتي امام هشتم)ع( برگزار شد، 
گفت: فرآيند توزيع اين جهيزيه ها به هر نوعروس شناس��ايي شده با 
هدف حمايت از موضوع ازدواج آغاز ش��ده و هر روز 5۰ سري جهيزيه 

تحويل داده خواهد شد.  
وي ادامه داد: هر س��ري جهيزيه ش��امل 1۰ قلم كاالي ايراني مانند 
يخچال فريزر، جاروبرقي، يك تخته فرش، ماشين لباس شويي، اجاق 
گاز، پنكه و... مي شود.  صادقي تصريح كرد: اين نوعروسان با همكاري 
كانون هاي خادم ياري رضوي در مشهد به آستان قدس رضوي معرفي و 
پس از بررسي شاخصه هاي الزم محروميت و تحقيقات محلي انتخاب 
شدند. هر س��ري جهيزيه با حفظ كرامت نوعروسان و منزلت خانواده 

آنان، درب منزل به نوعروسان تحويل داده خواهد شد. 

سيداحمد هاشمي اشكا

معاون شهرسازي      قم
ي  ر معم����ا و
شهرداري قم از ممنوعيت استفاده از نماهاي 
پرده اي و س�راميكي و اجراي ح�روف صرفًا 
التين بر روي نما در بافت فرس�وده، خصوصًا 
داد.  خب�ر  ق�م  هف�ت  و  ي�ك  منطق�ه 
غالمرضا جانقربان معاون شهرس��ازي و معماري 
شهرداري قم با اشاره به بند 16-1-3مصوبه شوراي 
عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ضوابط 
و مقررات ارتقا كيفي سيما و منظر شهري، گفت: اين 
بند و بندهاي 1۰-5  و11-5 و۲۲-5  دستورالعمل 
اجرايي نما و سيماي شهري مصوب شوراي اسالمي 
شهر قم، اعالم مي كند كه استفاده از نماهاي پرده اي 
همچون نماهاي آلومينيمي، شيشه اي، كامپوزيت، 
شيشه هاي جيوه اي و… در جداره هاي بيروني و 
قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي، ضمن رعايت 

مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، براي كليه 
بناهاي دولتي و عمومي ممنوع است.  وي با اعالم 
اينكه به هيچ عنوان نبايد اجازه استفاده از نماهاي 

پرده اي و سراميكي و اجراي حروف صرفاً التين بر 
روي نما در بافت فرسوده، خصوصاً منطقه يك و 
هفت قم صادر ش��ود، ادامه داد: بر اساس قانون و 

ضوابط شهرس��ازي اس��تفاده از اين مصالح صرفاً 
درون بناها مجاز است.  جانقربان خاطرنشان كرد: 
مجدداً از سوي حوزه معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري ممنوعيت اس��تفاده از نماهاي پرده اي 
شامل نماهاي آلومينيمي، شيشه اي، كامپوزيت، 
شيشه هاي جيوه اي و... در قم به تمام بخش هاي 
شهرداري ابالغ شده اس��ت.  معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري قم گفت: همچنين پيرو ابالغيه 
كميته سيما و منظر شهري استان قم و ماده 1۴ 
آيين نامه اجراي��ي قانون ممنوعي��ت بكار گيري 
اس��امي، عناوين و اصطالحات بيگانه كه اش��اره 
مي دارد اس��تفاده از تابلو يا نوشته ها و نشانه هايي 
كه منحصراً به خط غير فارسي تنظيم شده باشد به 
استثناي نشانه هاي بين المللي ممنوع است، درج 
هرگونه نوشته صرفاً التين و غير متعارف بر روي 

ساختمان ها ممنوع است. 

ممنوعيت استفاده از نماهاي پرده اي و سراميكي در بافت فرسوده قم

اجراي 4 هزار هكتار شبكه نوين آبياري در آذربايجان شرقي 
اكب�ر فتح�ي     آذربايجان شرقي
رئيس سازمان 
جهاد كش�اورزي آذربايجان شرقي گفت: 
س�االنه حدود ۲ هزار هكتار ش�بكه نوين 
آبياري اجرا مي ش�د، ام�ا از ابتداي س�ال 
تاكنون، حدود 4 هزار هكتار ش�بكه نوين 
آبياري در استان اجرا شده و در مجموع نيز 
6 ه�زار و 9۰۰ هكتار در دس�ت اجراس�ت. 
وي با اش��اره به افتتاح چندين طرح كشاورزي 

توس��ط رئيس جمهوري، افتتاح طرح هاي اين حوزه در هفته دولت، هفته جهادكشاورزي، دهه فجر و 
همچنين افتتاح و كلنگ زني حدود 3 هزار ميليارد تومان طرح در بخش كشاورزي اظهار كرد: با توجه 
به محدوديت هاي منابع آبي در سطح استان، انقالبي در بخش گلخانه اي در اين استان به وقوع پيوست.  
فتحي همچنين از افزايش شبكه آبياري نوين آذربايجان شرقي در چند سال اخير خبر داد و گفت: قبل از 
انقالب و از بدو تشكيل وزارت فالحت تا سال 9۴ كل اراضي تحت پوشش شبكه آبياري نوين 3۰ هزار هكتار 

بود، در حالي كه از سال 139۴ تاكنون ۲5 هزار هكتار به شبكه آبياري نوين استان افزوده شده است. 

افتتاح نخستين كانال راديويي محيط زيست سيستان و بلوچستان
كان�����ال     سيستان و بلوچستان
راديوي��ي 
محيط زيست به منظور آشنايي و ارتباط دو 
سويه و تعأملي با اقشار مختلف مردم براي 
شناخت متقابل و تأثيري درخور در فضاي 
مجازي در سيستان و بلوچستان افتتاح شد. 
وحي��د پورم��ردان مديركل محيط زيس��ت 
سيس��تان و بلوچس��تان با بيان اينكه راديو 
محيط زيس��ت سيس��تان و بلوچس��تان در 

ش��بكه هاي اجتماعي با هدف شناس��اندن گونه هاي جانوري، زيس��تگاه ها و مناطق استان، مرور 
خاطرات محيط بانان و كارشناس��ان محيط زيس��ت در حوزه هاي مختلف از جمله گشت و كنترل، 
سرش��ماري و بازديدها ش��روع به كار كرد، گفت: اين راديو به طور منظم در طول هفته برنامه هاي 
متنوعي شامل خاطرات واقعي محيط بانان استان و كشور، اطالعات گونه شناسي و معرفي طبيعت 
سيستان و بلوچستان را اطالع رساني مي كنند.  به گفته اين مسئول، مخاطبان و عالقمندان به راديو 
محيط زيست استان اين راديو را به نشاني Newtik@ در شبكه هاي اجتماعي جست وجو كنند.  وي  

گفت: اين اقدام براي اولين بار است كه در مجموعه محيط زيست كشور انجام مي شود.

مراكز نوآوري و شكوفايي در همه استان  ها ايجاد مي شود
مع�اون ام�ور     ايالم
ساماندهي امور 
جوانان وزي�ر ورزش و جوانان از تش�كيل 
مراكز نوآوري و شكوفايي در همه استان ها 

تا دو سال آينده خبر داد. 
محمد مهدي تندگويان، معاون امور ساماندهي 
امور جوانان و وزي��ر ورزش و جوان��ان گفت: در 
بازديدي كه از مركز نوآوري و شكوفايي )منش( 
ايالم داشتم خوش��بختانه تيم هاي بسيار خوبي 
استقرار داشتند و حركات خوب و مثبتي صورت گرفته است و اميدواريم كه با هم افزايي همه دستگاه ها 
بتوانيم شاهد به ثمر نشستن اهداف اين مراكز باشيم.  وي ادامه داد: در اين مراكز جوانان ايده، طرح و خالقيت 
خود را مي آورند و به شركت تبديل مي كنند و بعد از توانمندي اقتصادي خارج مي شوند.  تندگويان تصريح 
كرد: هم اكنون اين مراكز در شش استان كشور راه اندازي شده و اميدواريم تا پايان اين دولت همه  استان هاي 
كشور داراي مراكز نوآوري و شكوفايي شوند.  وي اظهار كرد: ايجاد مراكز نوآوري و شكوفايي)منش( اتفاق 

بسيار خوبي در حوزه جوانان و يك هم افزايي مؤثر با جهاد دانشگاهي براي آموزش جوانان است. 

 1500 طرح توليدي
 تسهيالت روستايي دريافت كردند 

معاون هماهنگي امور اقتصادي     مازندران
استانداري مازندران از پرداخت 
314 ميليارد تومان تسهيالت روستايي به هزار و ۵۰4 طرح 

توليدي در اين استان خبر داد. 
حس��ن خيريانپور معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تانداري 
مازندران گفت: تاكنون تعداد هزار و 5۰۴ طرح توليدي، صنعتي 
و گردش��گري با دريافت حدود 31۴ ميليارد تومان تس��هيالت 
روس��تايي عملياتي ش��دند كه مي طلبد اين طرح ه��ا حتماً در 
خصوص ايجاد اشتغال تعهد شده اقدام كنند.  وي تصريح كرد: در 
اين خصوص بايد ورود كرده و تحقق اشتغال تعهد شده را كنترل 
و در صورت عدم اجراي تعهد اشتغال، مراتب تخلف به بانك عامل 
براي اقدامات بعدي ابالغ شود.  معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري خاطرنشان كرد: عالوه بر مبلغ مذكور تعداد ۲ هزار و 
۲۲9 طرح نيز به مبلغ ۸9 ميليارد تومان از محل سهميه نهادهاي 

حمايتي، موفق به اخذ تسهيالت روستايي شدند. 

 اجراي طرح نسخه نويسي الكترونيكي
 در 10 شهرستان آذربايجان غربي 

تا پايان شهريورماه س�ال آينده 1۰۰     آذربايجان غربي
درصد شهرستان هاي آذربايجان غربي 
تحت پوش�ش طرح نس�خه نويس�ي الكترونيكي ق�رار می گيرند. 
مديركل بيمه سالمت آذربايجان غربي با اشاره به ارائه خدمت نسخه 
نويسي الكترونيكي در اس��تان با تأكيد براينكه بايد تا پايان شهريور 
آينده 1۰۰ درصد شهرستان ها در استان تحت پوشش اين خدمت قرار 
گيرند، گفت: تاكنون اين خدمت در هشت شهرستان اجرايي شده و 
به زودي با عملياتي شدن آموزش هاي الزم در اين راستا و اجراي طرح 
مذكور در مهاباد و خوي تعداد شهرس��تان هاي تحت پوشش به 1۰ 
مورد خواهد رسيد.  نادر نانبخش يادآور شد: 1۲۴1مؤسسه فعال در 
استان طرف قراردارد با بيمه سالمت براي ارائه اين خدمت هستند كه 
از اين تعداد 335 مورد داروخانه، ۴6 مركز تصويربرداري و بيش از 6۰۰ 
مطب به ارائه خدمت مذكور مي پردازند.  وي گفت: بيش از ۲ ميليون 
نفر در استان تحت پوشش بيمه سالمت هستند و طبق برآورد انجام 

شده پنج درصد از جمعيت استان فاقد هرگونه بيمه هستند. 

 فعاليت 35۸ زن گيالني 
در گروه هاي خوديار بهزيستي

مديركل بهزيستي گيالن با اشاره      گيالن
به عضويت 3۵۸ زن بي سرپرست، 
بدسرپرست و خودسرپرست در گروه هاي خوديار، از پرداخت 
۲3 ميلي�ارد ري�ال تس�هيالت ب�ه اي�ن گ�روه خب�ر داد. 
حسين نحوي نژاد مديركل بهزيس��تي گيالن با اشاره به اينكه طرح 
تأمين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي از سال 9۲ با مشاركت 
بهزيستي، بانك كشاورزي و مؤسسه بين المللي تاك آغاز شده است، 
گفت: اين طرح براي توانمند سازي، بهبود معيشت، فقرزدايي و ايجاد 
كسب و كار در جامعه هدف به ويژه زنان بد سرپرست، خود سرپرست 
و بي سرپرست اجرا شده است.  وي افزود: اين طرح در شهرستان هاي 
رشت، الهيجان، لنگرود، آستانه اشرفيه، فومن، رودسر و رضوانشهر با 
هدف توانمند سازي افراد مستعد در حال اجراست.  نحوي نژاد گفت: 
از سال 9۲ تاكنون حدود 9 ميليارد ريال تسهيالت از محل صندوق 
پس انداز مؤسسه بين المللي تاك و حدود 1۴ ميليارد ريال تسهيالت از 
محل اعتبارات بانك كشاورزي به گروه هاي هدف پرداخت شده است. 

 صنايع تبديلي كرمانشاه 
تسهيالت دريافت مي كنند

 اجراي ۲۰ طرح آبخيزداري 
در كردستان

مديركل تعاون،     كرمانشاه
كار و رف���اه 
اجتماعي استان كرمانشاه از پرداخت بيش 
از ۸6 ميلي�ارد و 643 ميلي�ون توم�ان 
تس�هيالت براي اج�راي ۵1 ط�رح صنايع 
تبديل�ي بخ�ش كش�اورزي خب�ر داد. 
حسن عزيزي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��تان كرمانش��اه با بيان اينكه در طرح مالي 
مبتني بر قرارداد، يك شركت توليدي و فرآوري 
محصوالت كشاورزي و دامي با اتصال مستقيم 
به كشاورزان و توليدكنندگان محصوالت خرد 
و كوچك با عقد قرارداد محصوالت توليدي آنها 
به صورت تضميني يا توافقي خريداري مي كند، 
گفت: بيش از ۸6 ميليارد و 6۴3 ميليون تومان 
تسهيالت براي اجراي 51 طرح صنايع تبديلي 
بخش كشاورزي پراخت شده است.  وي افزود: 
در اين طرح با حذف واسطه گري ضمن مطمئن 
كردن كشاورزان از خريد محصوالتشان، شركت 
مجري طرح كه يك ش��ركت توليدي اس��ت با 
اس��تخدام و بكارگيري جمع��ي از متخصصان 
محلي آموزش ديده اقدام به آموزش كشاورزان 

تحت قرارداد خود در تمامي مراحل كاش��ت، 
داشت و برداشت مي كند.  مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه گفت: شركت 
مجري براي ارتق��ای عملكرد كم��ي و كيفي 
محصوالت، خدمات تخصصي و مش��اوره هاي 
فني و تخصصي را به صورت حضوري و در محل 
به كش��اورزان ارائه خواهد كرد.  عزيزي درباره 
تسهيالت پرداختي رسته صنايع غذايي تبديلي 
و تكميلي از محل اعتبارات روستايي و عشايري 
و مناطق زلزله زده استان كرمانشاه عنوان كرد: 
تاكنون 51 طرح با مبل��غ 1۲۸ ميليارد و 5۷۷ 
ميليون تومان به بانك هاي عامل معرفي شده 
است.  اين مس��ئول خاطر نش��ان كرد: از نظر 
تسهيالت پرداختي رسته صنايع غذايي تبديلي 
و تكميلي از محل اعتبارات روستايي و عشايري 
و مبلغ زلزله زده استان به تفكيك دستگاه هاي 
اجرايي ۴۴ ميليارد و ۴5۰ ميليون تومان از سوي 
س��ازمان صنعت معدن و تجارت براي اجراي 
۲9 طرح و ۴۲ ميلي��ارد و 193 ميليون تومان 
براي اجراي ۲۲ طرح از طرف جهاد كشاورزي 

پرداخت شده است.

بهترين راهكار     كردستان
ب�راي مقابله با 
سيل و جلوگيري از رس�وب گذاري و فرسايش 
خاك، كنترل روان آب و سيالب و تغذيه سفره هاي 
زيرزمين�ي، اج�راي عمليات ه�اي بيولوژيك 
آبخيزداري اس�ت كه هم اكنون ۲۰ طرح در اين 
زمينه در استان كردس�تان در دست اجراست. 
سعدي نقش��بندي، مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري كردستان گفت: از محل اعتبارات 
صندوق توس��عه ملي و مديريت بوم س��ازگان 
زاگرس 3۴۰ ميليارد ري��ال براي اجراي ۲۰۰ 
طرح  آبخيزداري اختصاص يافته اس��ت.  وي 
با بي��ان اينكه اي��ن طرح ها ح��دود ۸۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي دارند، ادامه داد: در ۲9 سال 
گذشته حدود ۸ هزار و 5۰۰ س��ازه مكانيكي 
آبخيزداري شامل 665 هزار و 3۷5 مترمكعب 
در سطح استان اجرا شده است.  اين مسئول با 
تأكيد بر اينكه در اين مدت پروژه پخش سيالب 
ميهم قروه و 13 بند خاكي با 563 هزار و 93۴ 
مترمكعب نيز انجام ش��ده است، افزود: امسال 
5۸ ه��زار و 15۴ متر مكعب س��ازه مكانيكي 

آبخيزداري و 1۲۲ هكتار عمليات بيومكانيك 
آبخيزداري صورت گرفته است.  مديركل منابع 
طبيع��ي و آبخي��زداري كردس��تان ادامه داد: 
يكي از اقدامات ش��اخص و ك��م نظير معاونت 
آبخيزداري اداره كل رصد اقدامات انجام شده 
در سال هاي گذش��ته اس��ت كه در روند روبه 
رش��د پروژه هاي اين حوزه نقش مؤثري دارد.  
نقش��بندي يادآور ش��د: بهترين راهكار براي 
مقابله با س��يل جلوگيري از رس��وب گذاري و 
فرس��ايش خاك، كنترل روان آب و سيالب و 
تغذيه س��فره هاي زيرزميني از طريق اجراي 
عمليات ه��اي بيولوژي��ك آبخي��زداري در 
مراتع مانند كپه كاري، بذرپاش��ي و بذركاري 
اس��ت.  وي بيان كرد: كنترل، قرق و توس��عه 
و غني س��ازي جنگل با بذر و نهال در س��طح 
جنگل ها، عمليات ه��اي مكانيكي آبخيزداري 
مانند احداث سدهاي رسوبگير سنگي مالتي، 
سنگي گابيوني و بيومكانيكي آبخيزداري مانند 
بانكت بندي، اجراي پروژه هاي آبخوانداري و در 
نهايت تقويت و توسعه پوشش گياهي نيز در اين 

زمينه بسيار كمك كننده است. 

  گلستان: مديركل انتقال خون گلستان با تأكيد بر مشاركت بانوان 
در اهداي خون، گفت: در 1۰ ماهه گذش��ته از 5۲ ه��زار مراجعه كننده 
به مراكز اهداي خون گلس��تان، تنها ۲ هزار و 5۰۰ مراجعه كننده خانم 
بودند. سيدصادق بني عقيل اظهار كرد: بانوان قشر مهم و بزرگي از جامعه 
را تشكيل داده و به طور ميانگين حدود 5۰ درصد جمعيت دنيا را خانم ها 
تشكيل مي دهند. در چند سال اخير مشاركت بانوان در اهداي خون در 
ايران حداقل 1۰ درصد بود اما اكنون متأس��فانه اين رقم كاهش يافته و 

امروزه در برخي از شهرها به كمتر از پنج درصد هم رسيده است. 
   كهگيلويه و بويراحمد: سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفت: 
در سيستم الكترونيك جديدي كه سال آينده اجرايي مي شود، پرونده 
الكترونيك سالمت بيمار در يك روستا به سيستم هاي كلينيك ارجاع و 
اطالعات بيمار ثبت مي شود. پرويز يزدان پناه، با بيان اينكه در كلينيك هاي 
استان، هر پزشك متخصص در يك ساعت بايد هشت بيمار را ويزيت كند، 
بيان داشت: در هر ويزيت، پزشك بايد معاينه بيمار، شرح حال، آزمايش، 
عكس يا داروهاي مورد نياز را به دقت بررسي و معاينات الزم را انجام دهد. 
  خراسان جنوبي: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي 
گفت: ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي پيشگيري و مقابله با گرد و غبار استان 
اختصاص مي يابد. حسن اكبري با تأكيد بر اينكه خراسان جنوبي، استاني 
در معرض كانون هاي فرسايش بادي است، گفت: متوليان توسعه معدني، 
ايجاد جاده ها و مديريت عرصه هاي طبيعي و تغييير كاربري و چراي دام 
همگي در اين امر اثرگذارند و مردم نيز نقش اساسي دارند. مديركل حفاظت 
محيط زيست خراسان جنوبي بيان كرد: وقتي براي توليد بيشتر محصوالت 
كشاورزي سم و كود استفاده مي شود، اين موارد زنجير وار به يكديگر متصل 

بوده و باعث تخريب محيط زيست و افزايش گرد و غبار مي شود. 
  خراس�ان رضوي: مدير امور آب و فاضالب روستايي كاشمر گفت: در 
شش ماهه ابتداي سال جاري ۲ ميليون و 5۸3 هزار و 9۴3 متر مكعب آب 
توليد و يك ميليون و ۸9۸ هزار و 6۰۰ متر مكعب مصرف شده و ۲6 درصد آن 
به دليل فرسودگي، تركيدگي، مصارف غير مجاز و موارد ديگر هدر رفته است. 
محمد كاظمي عنوان كرد: در حال حاضر تعداد كل آبادي هاي داراي سكنه 
دايم 5۸ آبادي با جمعيت 6۰ هزار و 5۴1 نفر و تعداد روستاهاي برخوردار از 
آب شرب 55 روستا با جمعيت 6۰ هزار و ۲9۸ نفر است. وي ادامه داد: هم 
اكنون تعداد روستاهاي تحت پوشش 5۲ روستا با جمعيت 59 هزار و 1۰3نفر 
است و فقط سه روستاي خرو، كالته تيمور و تنورچه با جمعيت يك هزار و 

۲۰3 نفر تحت پوشش امور آب و فاضالب روستايي كاشمر نيستند.

كمك بالعوض به كشاورزان اصفهاني 
آسيب ديده از سيل بهاره

با توجه به مصوبه هيئت وزيران به منظور     اصفهان
جبران بخشي از خسارات وارده ناشي از 
سيل بهاره به كشاورزان اصفهان، تاكنون تعداد 31 هزار و 1۸۸ پرونده 
ب�ا دريافت كم�ك بالع�وض به مرحل�ه پرداخت رس�يده اس�ت. 
مهرداد مرادمند رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان با اشاره 
به اينكه در اثر سيل فروردين ماه سال جاري حدود هزار و 5۰۰ ميليارد 
ريال خسارت به زيربخش هاي كشاورزي استان از جمله اراضي زراعي، 
باغي، جايگاه هاي دام، آبزيان و زيرساخت ها برآورد شد، گفت: عمده 
خسارات وارده در شهرستان هاي غرب استان شامل فريدونشهر، بوئين 
مياندشت، س��ميرم، فريدن و چادگان و در بقيه شهرستان ها در ابعاد 
كمتر ايجاد شد.  وي افزود: با عنايت به مصوبه هيئت محترم وزيران به 
منظور جبران بخشي از خسارات وارده و در اجراي دستورالعمل ابالغي 
پرداخت كمك بالعوض و تس��هيالت قرض الحسنه بانكي به خسارت 
ديدگان، مراحل بازديد و بارگذاري پرونده هاي خس��ارت ديدگان در 

سامانه سجاد انجام شد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان با بيان اينكه تعداد 3 هزار 
و 6۰۰ پرونده در كميته هاي تخصصي شهرستان هاي خسارت ديده 
تشكيل شده تصريح كرد: ميزان خسارات پس از بازديدهاي ميداني، 
بررسي و تأييد در سامانه سجاد ثبت شده كه تعداد 3 هزار و ۲3۷ پرونده  
در كار گروه استان تأييد و تعيين تكليف شده و از اين تعداد تاكنون 31 
هزار و 1۸۸ پرونده كمك بالعوض به مرحله پرداخت رسيده است.  وي 
با اشاره به اينكه ۲ هزار و ۷35 پرونده به بانك هاي عامل استان جهت 
دريافت تسهيالت قرض الحسنه با كارمزد چهار درصد معرفي شده اند، 
ابراز داش��ت: تا اين تاريخ حدود 5۰ درصد اين اعتبارات جذب شده و 

بقيه مشموالن در مرحله تكميل پرونده مي باشند.     

جشنواره حضرت علي اكبر)ع( سپاه روح اهلل 
استان مركزي برگزار مي شود

مس�ئول روابط عمومي سپاه روح اهلل    مركزي
اس�تان مركزي از برگزاري جشنواره 
حضرت علي اكبر)ع( سپاه ويژه س�ربازان در اين استان خبر داد. 
سرهنگ احمد شهرجردي مسئول روابط عمومي سپاه روح اهلل استان 
مركزي گفت: جشنواره حضرت علي اكبر )ع( به منظور تقويت روحيه 
خودباوري و اعتماد به نفس در بين جوانان سرباز، الگو سازي مناسب 
براي س��اير س��ربازان و كمك در جهت رش��د و ارتقاي هدفمند آنان 
است.  وي ادامه داد: شناسايي و الگوسازي براي ساير سربازان با بيان 
توانمندي هاي س��ربازان در بخش هاي مختلف و ايجاد زمينه رشد و 
تعالي س��ربازان در دوره خدمت مقدس س��ربازي از مهم ترين اهداف 
برگزاري اين جشنواره اس��ت.  مس��ئول روابط عمومي سپاه روح اهلل، 
عرصه هاي نقش آفريني سربازان در دوران خدمت مقدس سربازي را 
متعدد دانست و افزود: اين فعاليت ها در عرصه هاي اختراع و ابتكارات، 
سرود، مداحي، قرآني، كارآفريني، ورزشي و هنري، علمي و پژوهشي 
و ساير بخش هاس��ت.  ش��هرجردي بابيان اينكه در جشنواره حضرت 
علي اكبر )ع( پس از شناس��ايي و معرفي جوانان برتر، س��ربازان نمونه 
و منتخب مورد تجليل و تقدير قرار خواهند گرفت خاطرنش��ان كرد: 
سربازان مؤمن و انقالبي با داشته ها و تجارب ارزنده خود آينده سازان 

ايران اسالمي در گام دوم انقالب خواهند بود. 


