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88498441سرويس  شهرستان

شناسايي ۳هزار هكتار زمين  مناسب كشاورزي 
و طرح عمراني در هرمزگان

افزون بر ۳هزار هكتار از زمين هاي ملي     هرمزگان
هرمزگان در دي ماه س�ال جاري براي 

انجام طرح هاي عمراني و كشاورزي شناسايي شد. 
حميد حس��ين پور، رئيس اس��تعداديابي و بهره برداري منابع طبيعي و 
آبخيزداري هرمزگان با اشاره به اينكه افزون بر۳هزار هكتار از زمين هاي 
ملي هرمزگان در دي ماه س��ال جاري براي انجام طرح ه��اي عمراني و 
كشاورزي شناسايي شد، گفت: زمين هاي ملي شناسايي شده در شهرهاي 
بندرعباس، س��يريك، حاجي آباد، رودان، پارسيان، بندرلنگه، جاسك، 
بستك، بندرخمير، ميناب و قشم است. وي افزود: با توجه به وظايف اين 
اداره كل و همكاري كارشناسان مربوطه، بررسي هاي ميداني در زمين هاي 
مستعد براي اجراي طرح هاي مختلف عمراني و كشاورزي استعداديابي 
شد. حسين پور ادامه داد: اين اقدام ها با هدف ايجاد اشتغال براي روستاييان، 
استقبال و تسريع در انجام فعاليت هاي اقتصادي و عمراني استان انجام شده 
است. گفتني است از مساحت 7 ميليون و۲۰۰ هزار هكتاري هرمزگان، 
6 ميليون و ۹۰۰ هزارهكتار جزو عرصه هاي منابع طبيعي است كه يك 
ميليون و ۸۰ هزار هكتار آن جنگل، 4 ميليون و ۹۳ هزار هكتار مرتع و يك 

ميليون و ۵6۵ هزار هكتار آن را بيابان تشكيل مي دهد. 

 امداد رساني به ۲۵۸ خودرو در برف مانده 
در كهگيلويه و بويراحمد

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان      كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه و بويراحمد از امداد رساني 
و كمك به بيش از ۲۵۸ دس�تگاه خودرو گرفتار در برف خبر داد. 
سيد امان اهلل جهانبين، مدير عامل جمعيت هالل احمر استان كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: نجات گران و امدادگران جمعيت هالل احمر اس��تان 
كهگيلوي��ه و بويراحمد ب��ه بيش از ۲۵۸ خ��ودرو گرفت��ار در برف طي 
ساعت هاي گذشته در محورهاي مواصالتي استان امدادرساني كردند. وي 
با اشاره به آماده باش نيروهاي امدادرسان از ابتداي بارش ها افزود: باتوجه 
به ورود سامانه بارشي به استان و بارش باران و برف در جاده ها و محورهاي 
مواصالتي استان از عصر چهارشنبه دوم بهمن، كليه نيروها و تجهيزات 
امدادي در آماده باش كامل قرار گرفتند. جهانبين ادامه داد: در اين مدت 
تعداد ۱۲ تيم عملياتي در قالب ۱۰ تيم سه نفره و دو تيم چهار نفره و ۱۲ 
دستگاه خودرو كمك دار امدادي و سه تيم پشتيباني مشغول انجام خدمت 
شدند. وي گفت: تا كنون به تعداد ۲۵۸ دستگاه خودرو گرفتار در جاده ها 
امداد رساني شد و تعداد ۱۰۵ بسته موادغذايي 7۲ ساعته بين مسافران در 
راه مانده توزيع شد كه امدادرساني همچنان ادامه دارد. مديرعامل جمعيت 
هالل احمر كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: انتقال دو زن باردار از منطقه 
»ديشموك« و »قلعه رئيسي« توسط نيروهاي امدادي به مراكز درماني از 

ديگر اقدامات امدادي صورت گرفته است. 

 توزيع ۲۴ هزار تن كود شيميايي
 بين كشاورزان چهار محال و بختياري 

مديرشركت خدمات حمايتي كشاورزي      چهار محال و بختياري
چهارمحال و بختياري از توزيع ۲۴ هزار 
تن كود ش�يميايي بين كش�اورزان چهارمح�ال و بختي�اري خبر داد. 
مسعود ميرزايي، مديرشركت خدمات حمايتي كشاورزي چهارمحال و 
بختياري گفت: از ابتداي امس��ال تا نيمه دوم دي ماه ۲4 هزار و ۵67 تن 
انواع كود شيميايي بين كشاورزان استان حمل و توزيع شد. وي افزود: از 
اين ميزان 4 هزار و ۱7۱ تن كود فسفاته، ۲ هزار و ۹۹6 تن كود پتاسه و ۱7 
هزار و 4۰۰ تن كود ازته است. ميرزايي ادامه داد: اين ميزان كود شيميايي از 
سوي 4۰ كارگزاري بين كشاورزان تمامي شهرستان ها متناسب با سهميه 
هر شهرستان توزيع شد. وي تصريح كرد: كود ازت بيشترين مصرف را در 
بين كشاورزان دارد و حدود ۳۰ درصد ديگر تا پايان سال از اين كود در سطح 
استان توزيع مي شود. ميرزايي ادامه داد: مقدار كود شيميايي توزيع شده در 
استان نسبت به مدت مشابه پارسال هشت درصد رشد دارد. گفتني است 
ساالنه بيش از يك ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي، لبني و شيالت در 

چهارمحال و بختياري با 66 هزار نفر بهره برداري و توليد مي شود.

 برگزاري ۱۴۰ ويژه برنامه ايام فاطميه
 در كردستان 

به منظور گراميداشت ياد و خاطره شهيد     كردستان
حاج قاسم سليماني و همرزمان شهيدش 
و فرا رسيدن ايام فاطميه، 1۴۰ مراسم در استان كردستان برگزار مي شود. 
نورعلي خزاعي رئيس شوراي هيئت مذهبي كردستان گفت: همزمان 
با فرا رسيدن ايام فاطميه و به منظور گراميداشت ياد و خاطره شهيد 
حاج قاسم سليماني و همرزمان شهيدش۱4۰ ويژه برنامه از پنجم تا 
دهم بهمن ماه هر شب در مهديه سنندج به  همت هيئات مذهبي برپا 
مي شود.  وي افزود: سخنران اين مراسم آيت اهلل قادري از حوزه علميه 
قم و مداح اين برنامه ها در شهرس��تان سنندج شيخ جعفري، قاسمي 
و مظاهري از مداحان بومي استان خواهند بود.  رئيس شوراي هيئت 
مذهبي استان كردستان با اش��اره به اينكه نظير اين برنامه ها در ساير 
شهرهاي استان در سطح هيئت مذهبي، حسينيه ها و مساجد برگزار 
مي شود، اعالم كرد: اين برنامه هاي مردمي با همكاري و مشاركت 6۱۰ 
هيئت مذهبي استان و با موضوع قرآن و عترت برگزار مي شود.  خزاعي 
برگزاري ۳۰ گفتمان مقاومت و استقامت با موضوع انقالب اسالمي تا 
پايان سال جاري را از برنامه هاي هيئت مذهبي استان دانست و افزود: 
اين برنامه ه��ا با موضوع وحدت اس��المي و تبيين بياني��ه گام دوم در 
هيئت مذهبي دانش آموزي، دانش��جويي و مردمي اجرا مي شود.  وي 
خاطرنشان كرد: در راس��تاي گراميداش��ت ايام فاطميه ۲4 ايستگاه 
صلواتي و ۳۰ محفل انس با قرآن كريم در شهرهاي استان برگزار خواهد 
شد.  خزاعي در پايان يادآور ش��د: هيئت مذهبي استان كردستان در 
تمامي برنامه هاي ملي و مناسبتي ايام سال برنامه هاي مختلفي اجرا 

كرده و عموم مردم به ويژه جوانان در اين برنامه ها مشاركت دارند.

 تجاري  سازي ۱۰ فناوري 
در جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

معاون  س�ابق پژوهشي سازمان جهاد     خراسان رضوي
دانشگاهي خراس�ان رضوي گفت: 1۰ 
فناوري در س�اختارهاي جه�اد در حال تجاري س�ازي اس�ت و 
همچنين قصد داريم عالوه بر آن در اين دوره 1۰ فناوري توس�عه 

يافته را كاماًل به بخش خصوصي واگذار كنيم. 
حميدرضا بيدخوري، معاون  سابق پژوهشي سازمان جهاد دانشگاهي 
خراس��ان رضوي در گردهمايي س��االنه پژوهشگران س��ازمان جهاد 
دانشگاهي خراسان رضوي با اش��اره به اينكه الزم است تا سناريوهاي 
پيش  روي جهاددانشگاهي را بشناسيم، گفت: هم اكنون در دو شركت 
دانش بنيان زايشي مشاركت داريم و۱۰ فناوري در ساختارهاي جهاد در 
حال تجاري سازي است و قصد داريم در اين دوره ۱۰ فناوري توسعه يافته 
را كاماًل به بخش خصوصي واگذار كنيم.  وي افزود: يكي از تصميمات 
مهم اين است كه در طيف فعاليت هاي علمي از آكادميك تا كاربردي، 
كجا بايس��تيم. رويكرد آكادميك و كاربردي هر دو ارزشمند است ولي 
بايد بدانيم كه بهتر است در ايجاد دانش فني تمركز كنيم يا بيشتر انرژي 
سازمان صرف توسعه فناوري هاي به دست آمده باشد. به بيان ديگر نقطه 
پايان نقش ما در چرخه فناوري كجاست و در چه سطحي از پيچيدگي 
فناوري آن را تحويل نهاد بعدي خواهيم داد. پاسخ اين پرسش به نحوه 
تعأمل ما با بخش خصوصي مرتبط است.  معاون  سابق پژوهشي سازمان 
جهاد دانش��گاهي خراس��ان رضوي، ادامه داد: تصميم مهم بعدي اين 
خواهد بود كه صنعتي سازي فناوري هاي توسعه يافته در ساختارهاي 
درون جهاد انجام شود، با بخش خصوصي وارد تعأمل و شراكت شويم يا 
كامالً اين مرحله را به بخش خصوصي بسپاريم. رويكرد كنوني ما تصميم 
در اين خصوص را به نوع فناوري مورد نظر، ميزان پيچيدگي آن و ميزان 

سرمايه گذاري مورد نياز واگذار مي كند. 

حضور ۵۶۰۰ زن در سيزدهمين دوره مسابقات 
سراسري دارالقرآن امام علي)ع( قم 

مسئول كميته فني سيزدهمين دوره     قم
مس�ابقات سراس�ري دارالقرآن امام 
علي بن ابي طالب)ع( قم از حض�ور ۵۶1۵ زن در اين دوره خبر داد. 
محمد بادپا مس��ئول كميته فني سيزدهمين دوره مس��ابقات سراسري 
دارالقرآن امام علي بن ابي طالب)ع( با بيان اينكه ۵6۱۵ نفر در بخش خواهران 
اين دوره از مسابقات ثبت نام كردند، گفت: اين مسابقات كه از روز پنج شنبه 
سوم بهمن ماه شروع شده است و تا دهم بهمن ماه به مدت يك هفته ادامه 
خواهد داشت.  وي با تأكيد بر اينكه مراسم اختتاميه و اهداي جوايز به گونه اي 
طراحي شده است كه ش��ركت كنندگان بتوانند به موقع در آن حضور پيدا 
كنند، افزود: عالوه بر اهداي جوايز به رتبه هاي اول، دوم و س��وم در مرحله 
رقابتي و نهايي، بخشي نيز ويژه حدنصاب در مسابقات در نظر گرفته شده 
است كه جوايزي به رتبه هاي حدنصاب اهدا خواهد شد.  مسئول كميته فني 
سيزدهمين دوره مسابقات سراس��ري دارالقرآن امام علي بن ابي طالب)ع( 
خاطرنشان كرد: مسابقات در تمامي رده ها طبق مقررات و آيين نامه سازمان 
اوقاف و امور خيريه كش��ور و با توجه به رعايت استانداردها برگزار مي شود 
كه هرسال شكوفايي بيشتري بين شركت كنندگان ديده مي شود.  سميه 
حاج علي رئيس كميته داوران سيزدهمين دوره مسابقات سراسري دارالقرآن 
امام علي بن ابي طالب)ع( نيز در اين مراس��م با بي��ان اينكه يكي از بهترين 
هئيت هاي كشور براي داوري اين دوره از مسابقات انتخاب شده اند، گفت: 
اكثر داورها از داوران بين المللي هستند و عالوه بر آن از نخبگان جوان كه در 

مسابقات ديگر كمتر فضا براي آنها وجود دارد استفاده كرده ايم.   

 ۲7۰۰ كنتور هوشمند 
در چاه هاي كشاورزي قزوين نصب شد

مديرعامل ش�ركت آب منطقه اي استان     قزوين
قزوين گفت: تاكنون ۲۷۶۶ چاه كشاورزي 
داراي كنتور هوشمند شده و ۲۹۸۸ مورد باقيمانده كه در دو سال آينده 
همه چاه ه�اي كنت�وردار ب�ه سيس�تم مرك�زي متصل مي ش�وند. 
يداهلل ملكي مديرعامل شركت آب منطقه اي استان قزوين با اشاره به 
نصب كنتور هوشمند بر روي ۲766 حلقه چاه گفت: عالوه بر آن تا دو 
سال آينده ۲۹۸۸ مورد باقيمانده نيز كنتوردار شده و به سيستم مركزي 
متصل مي شوند.  وي افزود: پس از بحران ايجاد شده در منابع آبي همه 
استان ها مؤظف شدند تا با تشكيل كارگروه سازگاري با كم آبي نسبت به 
مديريت منابع آبي اقدام كنند.  مديرعامل شركت آب منطقه اي استان 
قزوين ادامه داد: با توجه به ظرفيت آبخوان ها، ميزان برداش��ت آب و 
نيز آب قابل برنامه ريزي بايد بتوانيم از بحران آينده جلوگيري كنيم.  
ملكي تصريح كرد: در حال حاضر در بسياري از دشت هاي كشور شاهد 
برداشت هاي بيش از ظرفيت هستيم لذا با افت شديد آب هاي زيرزميني 
مواجهيم كه در كارگروه س��ازگاري با كم آبي دنبال توقف افت شديد 

آب هاي زيرزميني و بازگشت به شرايط قبل از بحران هستيم.

   مازندران: مدير جهاد كشاورزي شهرستان نوشهر با اشاره به اينكه دي 
امسال هزار و ۹۱۱ تُن كيوي از اين شهرستان به خارج صادر شد، گفت: 
قرنطينه، تضمين سالمت جامعه گياهي و جانوري، اقليم منطقه و امنيت 
غذايي را به دنبال خواهد داشت. حس��ن پورمقدم افزود: هزار و ۹۱۱ تُن 
كيوي، ۱7۰ تُن خرما و هزار و ۳4۰ گلدان گل، دي امسال از بندر شهرستان 
نوشهر به خارج صادر گرديد. همچنين در بخش واردات نيز پس از بررسي 
آزمايشگاهي، مجوز واردات و تخليه ۲۱هزار و ۲۲ تُن جو دامي، 6۸ هزار 
و ۱۲۸ تُن ذرت دامي، ۳ هزار و ۵۳4 تُن پ��ودر بذر پنبه، ۱۰۰تُن نخود و 

۱۰هزار و ۱۵۲متر مكعب چوب نراد صادر و از اين بندر ترخيص شد. 
   آذربايجان غربي: مدير عامل ش��ركت گاز آذربايجان غربي گفت: 
همزمان با گراميداشت دهه مبارك فجر سال جاري، ۱۰۸ طرح گازرساني 
در اين استان با ۳۹۰ ميليارد ريال هزينه به بهره برداري مي رسد. عليرضا 
شيخي اظهار داش��ت: از مجموع اين تعداد پروژه قابل افتتاح، 4۵ طرح 
روستايي و 6۳ طرح نيز صنعتي اس��ت كه با حضور مسئوالن استاني و 
شهرستاني به بهره برداري مي رسد. وي با بيان اينكه به همين مناسبت 
عمليات اجرايي ۲۹۵ طرح گازرساني نيز در سطح استان آغاز مي شود، 
ادامه داد: از اين تعداد ۱4۲ طرح روستايي و ۱۵۳ طرح نيز صنعتي است. 
اين طرح ها نيز در مجموع با ۲ هزار و ۱۳۰ ميليارد ريال اعتبار كلنگ زني 

شده و عمليات اجرايي آن آغاز مي شود. 
   خراسان شمالي: سرپرست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
خراسان شمالي گفت: همزمان با دهه فجر بهره برداري از پنج طرح  راهسازي 
روستايي استان كه در قالب طرح ابرار اجرا شده است، بهره برداري مي شود. 
جعفر شهامت افزود: براي اجراي اين طرح ها ۳7 ميليارد و ۹7 ميليون ريال 
اعتبار هزينه شده و با بهره برداري از آن بيش از 46 هزار روستايي منطقه از 
مزاياي آن بهره مند مي شوند. وي پروژه هاي قابل افتتاح را شامل تكميل 
راه روستايي بيدواز و تكميل راه روستايي قره چاه در اسفراين، بهسازي و 

روكش آسفالت محور اسطرخي در شيروان و غيره عنوان كرد. 
   كرمان: مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب كرمان از توزيع 7 هزار 
و ۵۰۰ جلد كتاب كمك درسي بين دانش آموزان عشاير هفت شهرستان 
جنوبي استان خبر داد. حسين اسحاقي افزود: اين تعداد كتاب كمك درسي 
به ارزش تقريبي ۲ ميليارد ريال بين مدارس عش��ايري هفت شهرستان 
جنوبي استان كرمان توزيع شد. گفتني است اين اقدام در راستاي برگزاري 
يادواره شهداي عشاير استان كرمان و بزرگداشت ياد و خاطره سردار دل ها، 

سردار شهداي عشاير سپهبد حاج قاسم سليماني انجام شده است.

يادواره فرماندهان     فارس
شهيد تخريب چي 
و تجليل از خانواده اين شهدا با حضور استاندار 
فارس و جمعي از مس�ئوالن نظامي در شيراز 

برگزار شد. 
عنايت اهلل رحيمي اس��تاندار فارس در اين مراسم 
گفت: همه ما مديون خانواده شهدا هستيم و خود 
را به پشتوانه حمايت شما دلگرم مي دانيم.  وي با 
اشاره جايگاه شهدا در نزد نسل امروز افزود: اينها 
همه نشان از اعتقاد راسخ ش��ما به نظام و انقالب 
و اسالم اس��ت.  اس��تاندار فارس با تأكيد بر لزوم 
بهره گيري از عقايد و ايده هاي خانواده شهدا، ادامه 
داد: امروز با جنگي ب��ه مراتب پيچيده تر از جنگ 
تحميلي مواجه هستيم كه نياز داريم در اين راه از 
تمامي ظرفيت هاي نظام بهره گيري كنيم.  محمود 
رجايي دبير س��تاد يادواره ش��هداي تخريب چي 

اس��تان فارس نيز گفت: هدف از اين گردهمايي، 
گراميداشت ياد و خاطره شهداي واالمقام و آشنايي 
بيش��تر جوانان ش��اغل در نيروهاي مسلح با آنان 

اس��ت.  وي افزود: انتق��ال تجربي��ات دوران دفاع 
مقدس به كس��اني ك��ه در گردان ه��اي مرتبط با 
تخريب و در نيروهاي مسلح شاغل هستند، يكي 

از اهداف اين گردهمايي است.  دبير ستاد يادواره 
ش��هداي تخريب چي اس��تان فارس با بيان اينكه 
فارس از لحاظ آمار فرماندهان و جانشينان شهيد 
تخريب چي در كش��ور مقام اول را دارد، ادامه داد: 
اين امر را نشان دهند نقش برجس��ته و با اهميت 
رزمندگان فارس در دوران دفاع مقدس دانس��ت.  
اين رزمن��ده و جانباز دوران دف��اع مقدس گفت: 
اس��تان هاي فارس و بوش��هر بيش از 4۰۰ شهيد 
تخريب چي تقديم كشور و نظام اسالمي كرده اند.  به 
گفته وي، شهداي فارس در اين حوزه از يگان هاي 
لشكر ۱۹ فجر، لشكر ۳۳ المهدي)عج(، تيپ ۵۵ 
هوابرد، تيپ ۳7 زرهي، تيپ احمدبن موسي)ع(، 
تي��پ ام��ام حس��ن مجتبي)ع( و گ��روه 46 امام 
هادي)ع( بودند.  رجايي گفت: شهيد مدافع حرم؛ 
سجاد دهقاني، از فرماندهان تخريب چي تيپ تكاور 

امام سجاد)ع( كازرون بود. 

يادواره فرماندهان تخريب چي شهيد در شيراز برگزار شد

افتتاح ۱۰ طرح عمراني برق رساني دامغان در دهه فجر 
1۰ طرح عمراني     سمنان
با هدف احداث 
و اصالح ش�بكه ها، تغذيه برق متقاضيان، 
توسعه روشنايي معابر و ظرفيت سازي براي 
مش�تركان جدي�د، ده�ه فجر امس�ال در 
شهرس�تان دامغ�ان افتت�اح مي ش�ود. 
سيدمحمدحسين ترابي مدير توزيع برق دامغان 
گفت: همزمان با ايام اهلل دهه مبارك فجر امسال، 
۱۰ طرح حوزه برق رساني با صرف اعتباري بالغ 

بر ۱۱ ميليارد و 6۰6 ميليون ريال به بهره برداري مي رس��د.  وي افزود: دو طرح اصالح پايه هاي برق 
ورودي روستاي صلح آباد و تبديل ۲ هزار و ۱۵۰ متر شبكه فشار ضعيف به كابل خودنگهدار، احداث 
۵۹۰ متر شبكه روشنايي معابر شهرستان، نصب هشت دستگاه تخصصي در فيدر جاويد به منظور 
افزايش قابليت اطمينان شبكه برق، جابه جايي و رفع حريم يك هزار و ۱۸۰ متر شبكه از اراضي خيابان 
زينبيه و روستاي بخش آباد، دشتبو و بق، از جمله طرح هاي قابل بهره برداري در دهه فجر امسال است.  
مديرتوزيع برق دامغان ادامه داد: بهسازي يك هزار و ۲۵۰ انشعاب و لوازم اندازه گيري تك فاز و سه فاز 
در دامغان، بهينه سازي شبكه به منظور تقويت و بهبود ولتاژ برق روستا هاي حسين آباد دوالب و مؤمن 

آباد از جمله طرح هاي مهمي هستند كه مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 

سيستم ارجاع الكترونيك در بيمارستان هاي اردبيل فعال شد
سيستم ارجاع     اردبيل
الكترونيك در 
1۲ بيمارستان استان اردبيل شروع شده و 
ق�رار اس�ت در هم�ه مراك�ز فعال ش�ود. 
 ق��درت اخوان اكب��ري رئيس دانش��گاه علوم 
پزشكي استان اردبيل با اشاره به اينكه سيستم 
ارجاع الكترونيك در تمام مراكز بيمارس��تاني 
اردبيل فعال ش��ده اس��ت، گفت: در كنار سند 
جامع سالمت استان سعي بر اين است تا نقشه 

راه درمان نيز به درستي تدوين شود تا در يك هدف گذاري ۲۰ ساله بتوانيم شاخص هاي سالمت را ارتقا 
دهيم.  وي افزود: در سفر رئيس جمهور به استان اردبيل ۱۱ پروژه بهداشتي و درماني با سرمايه گذاري 
۲۵۰ ميليارد تومان افتتاح شد كه راه اندازي دو بيمارستان شهداي پارس آباد با ۱6۰ تخت و تروما با ۱۲۰ 
تخت از جمله آنها بوده است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل از راه اندازي مجهزترين دستگاه 
تشخيص بيماري هاي قلبي و عروقي در استان تصريح كرد: هفت مركز بهداشتي و درماني و كلينيك امام 

رضا )ع( و همچنين برخي مجموعه هاي بهداشتي و درماني در سفر رئيس جمهور افتتاح شد.

خسارت ۱۰۰ ميليارد توماني سيل به باغات سيستان و بلوچستان 
معاون بهبود      سيستان وبلوچستان
ت  ا لي�د تو
گياهي سازمان جهاد كشاورزي سيستان 
وبلوچس�تان گفت: 1۰۴ ميليارد تومان به 
بخش باغات كشاورزي در جنوب سيستان 
و بلوچس�تان خس�ارت وارد ش�ده است. 
امان اهلل طوقي معاون بهبود توليدات گياهي 
سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان 
اظهار كرد: طبق آمارها ۱۰4 ميليارد تومان به 

بخش باغات كشاورزي در جنوب سيستان و بلوچستان خسارت وارد شده كه بيشتر آنها در بخش 
باغات موز و انبه بوده است.  وي افزود: در سيس��تان و بلوچستان ۵ هزار هكتار سطح زير كشت موز 
وجود دارد كه 76 درصد كل توليد ميوه هاي گرمسيري را تشكيل مي دهد.  معاون بهبود توليدات 
گياهي سازمان جهاد كشاورزي سيستان وبلوچس��تان با بيان اينكه ميزان توليد موز در سيستان و 
بلوچستان ساالنه بيش از ۱۲۰ هزار تن است، گفت: در سيل اخير به ۳ هزار و ۵۰۰ هكتار از باغات موز 
در چابهار، سرباز، كنارك و قصرقند بين ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد شد.  طوقي ادامه داد: اقدامات 
الزم براي بازسازي جاده هاي دسترسي به باغات، رسوب برداري و تغذيه و كشت نهال آغاز شده است 

و پيش بيني مي شود با كمك خود كشاورزان طي 6 تا ۹ ماه آينده خسارت ها جبران شود. 

فعاليت ۱۳۸۸ كانون فرهنگي هنري مساجد در آذربايجان شرقي  
مدي���ركل      آذربايجان شرقي
و  فرهن��گ 
ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي گفت: هزار 
و ۳۸۸ كانون فرهنگي هنري مساجد در اين 
اس�تان فعاليت مي كنند، كه يك سوم آنها 
داراي كان�ون فرهنگ�ي هن�ري هس�تند. 
 محمد محمدپ��ور مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي آذربايجان شرقي با اش��اره به فعاليت 
۱۳۸۸ كانون فرهنگي هنري مس��اجد در اين 
استان گفت: هدف از ايجاد اين كانون ها انجام فعاليت هاي هنري و فرهنگي در مساجد، در كنار اعمال 
عبادي است كه موجب نشان دادن كاركرد اصلي مساجد مي شد، كه  كاربري فرهنگي و هنري مساجد 
مي تواند اين امكان را ايجاد  كند تا مردم در شهرها، روستاها و مناطق كم برخوردار در نزديك ترين محل 
به فعاليت بپردازند كه شكلي از جريان توسعه فرهنگي است.  وي افزود: ۵ هزار و 7۵۹ مسجد در سطح 
استان وجود دارد كه يك سوم اين مساجد داراي كانون فرهنگي هنري هستند كه مجموعه اي از نيروهاي 

پرانگيزه، متخصص و متعهد در آن فعاليت هاي گسترده اي را در حوزه هاي مختلف رقم مي زنند. 

 اجراي طرح »پنج شنبه هاي گل ياس«
 در رسانه هاي گيالن 

مسئول سازمان بسيج رسانه گيالن      گيالن
از اجراي طرح »پنج شنبه هاي گل 
ياس« در رسانه هاي گيالن با محوريت حجاب و عفاف خبر داد. 
مهدي پارسا مسئول سازمان بسيج رسانه گيالن در نشست هيئت 
رئيسه انجمن بانوان بسيج رسانه گيالن، با بيان اينكه حجاب و 
عفاف همواره يكي از دغدغه هاي مهم ديني، فرهنگي و اجتماعي 
جامعه است، گفت: طرح »پنج شنبه هاي گل ياس« در رسانه هاي 
گيالن با محوريت حجاب و عفاف برگزار مي ش��ود.  وي با بيان 
اينكه، رسانه هاي جمعي اعم از ديداري، شنيداري و مكتوب، نقش 
انكارناپذيري در ترويج يا تضعيف فرهنگ حجاب و عفاف در سطح 
عموم داشته اند، افزود: به همين منظور هر رسانه يك قرارگاه امربه 
معروف به حساب مي آيد.  مس��ئول سازمان بسيج رسانه گيالن 
با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ها در زمينه ترويج فرهنگ عفاف 
و حجاب ادامه داد: رسانه ها در قالب اين طرح مطالبي در زمينه 
بهبود رفتار و منش اسالمي و مقابله با بي حجابي و ترويج سبك 

زندگي اسالمي در جامعه منتشر مي كنند. 

 توليد ساالنه ۱۵ هزار تن آبزي 
در آذربايجان غربي

سرپرس�ت مديري�ت ش�يالت     آذربايجان غربي
وآبزي�ان آذربايج�ان غرب�ي از 
تولي�د س�االنه 1۵ ه�زار ت�ن آب�زي در اس�تان خب�رداد. 
حسن قريشي سرپرست مديريت شيالت و آبزيان آذربايجان غربي در 
همايش تغذيه و پرورش آبزيان گفت: ساالنه ۱۵ هزار تن آبزي در استان 
توليد مي شود كه رتبه آذربايجان غربی در اين حوزه در بين استان هاي 
غيرساحلي كشور رتبه اول است.  وي با اشاره به اينكه آذربايجان غربي 
سه درصد از سهم توليد آبزيان كش��ور را به خود اختصاص داده است، 
تصريح كرد: متأس��فانه در س��ال جاري به دليل برخي خشكسالي ها با 
كمبود توليد مواجهه هس��تيم.  سرپرست مديريت ش��يالت و آبزيان 
آذربايجان غربي با بيان اينكه پنج مركز مهم تكثير و ۲7۰ مزرعه پرورش 
ماهيان سردآبي در استان فعال هستند، خاطرنشان كرد: ساالنه 7 هزار تن 
ماهي سردآبي در اين مزارع پرورش داده مي شود.  قريشي گفت: در حال 
حاضر ۱۱ تعاوني صيد و صيادي با ۱۰۰۰ خانوار صياد در ۱۰ درياچه پشت 
سد و شش رودخانه دايمي در استان مشغول به فعاليت بوده و ساالنه بيش 

از 6 هزار تن انواع ماهي از منابع آبي استان به بازار عرضه مي شود. 

 بيمارستان نايين 
قطب ارجاع منطقه مي شود 

وزير بهداش�ت و درمان بر لزوم     اصفهان
بهره ب�رداري از بيمارس�تان 
افضلي�ان نايي�ن به عن�وان قطب ارج�اع منطق�ه و جبران 

كمبود هاي تخصصي تأكيد كرد. 
دكتر سعيدنمكي وزير بهداشت در سفر به نايين با اشاره به اينكه 
شهرستان نايين به عنوان شاهراه عبور و مرور مواصالتي كشور 
اس��ت، گفت: حجم زيادي از كار هاي تأسيساتي و مجهز نمودن 
پروژه بيمارس��تان افضليان باقي مانده كه با ارائه گزارش ميزان 
برآورد هزينه جهت تكميل آن از س��وي معاونت علوم پزشكي 
نسبت به تخصيص اعتبارات الزم در سازمان برنامه و بودجه اقدام 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه اغلب شهروندان ناييني از كمبود 
متخصص رنج مي برند، افزود: با تالش هاي انجام ش��ده خدمات 
خوبي جهت تكميل و مجه��ز نمودن اتاق عم��ل، بهره برداري 
از ماموگرافي و در آينده ام.آر. اي و بيمارس��تان حش��متيه اين 
شهرستان، در سال جديد نسبت به تأمين كمبود هاي درماني و 

مستقر نمودن متخصص اقدام خواهد شد.

 راه اندازي نهضت توليد محتوا 
در رويداد تخصصي بسيج استان مركزي

 ارائه 22 ميليارد تومان خدمات 
به مناطق عشايرنشين كرمان 

فرمان�ده س�پاه     مركزي
روح اهلل اس�تان 
مرك�زي گف�ت: ب�ه غي�ر از ارتق�ا و رش�د 
توانمندي ه�اي فن�ي و خالقانه بس�يجيان 
استان مركزي كه در رويداد تخصصي توليد 
محتواي فعاالن بسيج استان مد نظر است، 
نهضت توليد محتوا را نيز شاهد هستيم كه 
در نهاي�ت برترين هاي هر ح�وزه به مرحله 
ش�د.  خواهن�د  اع�زام  كش�وري 
سردار پاسدار محسن كريمي فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي در حاشيه بازديد از اولين رويداد 
تخصصي توليد محتواي فعاالن بسيج استان كه 
به همت مرك��ز فضاي مجازي س��پاه روح اهلل در 
حال برگزاري اس��ت، اظهار كرد: اهميت فضاي 
مجازي در جنگ نرم امروز بايد بيش از گذش��ته 
مورد توجه مردم و مس��ئوالن باش��د.  وي افزود: 
امروزه فضاي مج��ازي به دليل برخ��ورداري از 
ويژگي هايي همچون حض��ور اكثر آحاد جامعه، 
بيش از حوزه هاي ديگر به عرصه جنگ نرم بدل 
شده است.  فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي با 

بيان اينكه دشمن در اين فضا تالشي سازمان يافته 
و گسترده به منظور استحاله هويتي جامعه ايراني 
و نظام اسالمي را از ده هاي گذشته آغاز كرده كه 
از شتاب فزاينده اي نيز برخوردار است، ادامه داد: 
در جنگ نرم كيفيت محتوا بسيار مهم است كه 
در همين راستا نيز اولين رويداد تخصصي توليد 
محتواي فعاالن فضاي مجازي بس��يج در استان 
مركزي همزمان با ديگر استان هاي كشور در حال 
برگزاري است.  كريمي گفت: اين رويداد 4۸ ساعته 
فرصتي است تا ضمن اينكه شركت كنندگان در 
يك فضاي دوستانه به رقابت با يكديگر مي پردازند 
از راهنمايي هاي تيم داوري بهره گرفته و به رشد 
و پويايي برسند.  وي با بيان اينكه به غير از ارتقا و 
رشد توانمندي هاي فني و خالقانه بسيجيان كه 
در اين رويداد مد نظر است، نهضت توليد محتوا 
را نيز شاهد خواهيم بود كه در نهايت برترين هاي 
هر حوزه به مرحله كش��وري اعزام خواهند شد، 
گفت: ضمن حمايت از آثار توليدي فاخر مراحل 
تجاري سازي توليدات نيز توسط سازمان فضاي 

مجازي بسيج انجام خواهد شد. 

جانشين فرمانده    كرمان
ث�اراهلل  س�پاه 
اس�تان كرمان از ارائ�ه خدمات ب�ه مناطق 
عشايرنشين به بركت يادواره شهداي عشاير 
ب�ه ارزش ۲۲ ميلي�ارد توم�ان خب�ر داد. 
سردار محمد مطهري جانش��ين فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان كرمان در آيين اولين يادواره ۱۲۰۰ 
شهيد عشاير استان كرمان در مصالي شهرستان 
جيرفت با تش��ريح فعاليت هاي انجام ش��ده در 
راس��تاي برگزاري يادواره شهداي عشاير گفت: 
به بركت برگزاري يادواره شهداي عشاير استان 
كرمان خدمات ارزنده اي در بخش هاي مختلف 
به عشاير استان كرمان ارائه ش��ده است.  وي با 
بيان اقدامات فرهنگي صورت گرفته در اين راستا 
افزود: برگزاري مس��ابقات قرآني، انجام ۱۲۰۰ 
ختم قرآن به ياد ۱۲۰۰ ش��هيد عش��اير استان، 
اعزام دانش آموزان عش��اير به اردوي راهيان نور، 
تجليل از مادران شهدا، رونمايي از كتاب شهداي 
عشاير، نصب ۱4 تمثال شهدا و... از جمله اقدامات 
فرهنگي در راستاي برگزاري اين يادواره در استان 

كرمان بوده است.  جانشين فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان كرمان زير سازي راه هاي عشايري به طول 
۱۳4 كليومتر، اختصاص ۱۲ ميليارد ريال اعتبار 
در حوزه برق از جمله خريد پنل خورشيدي براي 
تأمين برق عش��اير كوچ رو شهرستان هاي بافت 
و جيرف��ت، اختصاص ۱۰۰ ميلي��ارد ريال بابت 
شبكه آبرساني به مناطق عشاير نشين، توزيع ۵ 
هزار تانكر آبرساني و اتصال 6۵ منطقه عشايري 
به ش��بكه تلفن همراه را از جمله اين خدمات در 
راستاي برگزاري يادواره ش��هداي عشاير اعالم 
كرد.  سردار مطهري ادامه داد: عرضه انواع خدمات 
رايگان پزشكان عمومي، متخصص و دندانپزشكي 
و مامايي، احداث تعدادي س��رويس بهداشتي، 
اجراي پروژه هاي بيابان زدايي، افتتاح و راه اندازي 
دكل هاي صدا و سيما و افتتاح تعداد چهار سيل 
بند تا پايان سال جاري از ديگر خدمات ارائه شده 
در مناطق عشايري در راس��تاي يادواره شهداي 
عش��اير اس��ت.  به گفته اين مقام، عالوه بر اين 
خدمات در صورت نياز عشاير استان سپاه حاضر 
است تا در زمينه نياز هاي اساسي آنها گام بردارد. 


