
11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5853یک ش��نبه 6 بهمن 1398 | 30  جمادی االول 1441 |

88498441سرویس  شهرستان

 غم مرگ 800 پرنده  مهاجر
روي دل زخم خورده ميانكاله

سال هاس�ت كه ت�االب ميانكاله و خلي�ج گرگان درگير مش�كالت و 
معضالتي شده اند. معضالتي كه موجب ش�ده ديگر كسي از دردهاي 
اين خليج و تاالب حرف نزند و گويي مرگ اينها محتمل تر است تا احيا 
و بازگشتش�ان به روزهاي خوش قبل. اگر از مشكالتي مثل آلودگي و 
اليروبي نشدن و خشك شدن و از بين رفتن اكوسيستم اطراف و توليد 
گرد و غبار ناشي از نرسيدن آب به اين خليج و تاالب فاكتور بگيريم، حاال 
اتفاقي افتاده كه هيچ مسئولي توضيحي در مورد علت وقوع آن ندارد و 
آن هم تلف شدن حدود ۸۰۰ قطعه پرنده مهاجر در منطقه ميانكاله است. 

    
طي اين سال ها حرف و حديث در مورد تاالب ميانكاله زياد بود. از حرف هاي 
معاون دفتر زيستگاه هاي سازمان حفاظت محيط زيست كه سه سال پيش 
گفته بود: »مشكل اصلي ميانكاله در خشكي است نه دريا« گرفته تا همين 
چند روز پيش كه معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي و 
مديريت تاالب هاي كشور، باز هم دستورات كلي داد و گفت: »دستگاه ها 
مشكالت زيست محيطي تاالب ميانكاله و خليج گرگان را جدي بگيرند.« 
از بي اثر بودن اين اقدامات دس��توري همين بس كه در جلسه اي  كه ۱۱ 
مردادماه س��ال ۹۵ در دفتر معاون اول رئيس جمهور تشكيل شد ضمن 
ارائه راهكارهاي كوتاه مدت احي��اي ميانكاله، آقاي جهانگيري و اعضاي 
جلسه تأييد كردند كه سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت كميته 
احياي خليج گرگان و تاالب ميانكاله را برعهده دارد. بنابراين الزم است 
بعد از تعيين شاخص ها و معيارهاي اكولوژيك سه گانه بر اساس نظر اين 
سازمان عمل ش��ود.  بعد از آن جلسه و به خاطر ناهماهنگي بين اعضاي 
كميته احياي خليج گرگان و تاالب ميانكاله هيچ كاري صورت نگرفت 
و امور مربوط به كميته احياي تاالب ميانكاله به درستي پيش نرفت. علت 
اصلي هم مشاركت نكردن دستگاه هاي متولي در اين موضوع بود.  حاال بعد 
از گذشت نزديك به چهار سال از آن روزها باز هم معاون اول رئيس جمهور 
در جلسه ستاد هماهنگي و مديريت تاالب هاي كشور كه به رياست خودش 
برگزار ش��د، حضور يافته و حرف هايي زده كه هي��چ فرقي با حرف هاي 
قبلي اش نداشت، اما تاالب بسيار فرق كرده و روزهاي سخت تري را نسبت 

به چهار سال قبل تجربه مي كند. 
   احتمال عمدي بودن مرگ پرنده ها 

اكنون در كنار تمام مشكالت زيست محيطي تاالب ميانكاله، خبر تلف 
شدن 800 قطعه پرنده مهاجر در اين منطقه هم آمد.  در همين رابطه 
رئيس سازمان دامپزشكي با تأييد تلف شدن حدود 800 قطعه پرنده 
مهاجر در منطقه ميانكاله مدعي شده در آزمايشات انجام شده، موردي 
از ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد در اين پرندگان مش��اهده نش��د و چون 
شكي هم به بيماري نيوكاسل وجود داش��ت، جواب آزمايشات در اين 
زمينه هم منفي بود.  عليرضا رفيعي پور با اشاره به اينكه تمامي پرندگان 
تلف شده، توسط اكيپ هاي مذكور دفن بهداشتي شده اند، به مهر گفته: 
»اگر اين پرندگان دفن نمي ش��دند، مشكالت زيادي به وجود مي آمد و 
ممكن بود اشاعه دهنده بيماري باشند.« نكته مهم اينجاست كه رئيس 
س��ازمان دامپزش��كي با تأكيد بر اينكه هيچ موردي تا كنون مشاهده 
نشده در مورد احتمال عمدي بودن اين قتل عام پرندگان گفت: »اين 
هم يكي از احتماالت است كه بررسي مي ش��ود.« حاال ميانكاله مانده 
و مشكالت و معضالتي كه بايد با دس��تورات بدون مطالعه حل شوند.  
درست مثل دستوري كه مجلس در قالب يك قانون ارائه كرد و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست در مورد آن گفت: »اين سازمان اليروبي 
تنگه هاي چاپقلي، آشوراده و خزيني را مطابق ماده يك قانون حفاظت، 
احيا و مديريت تاالب هاي كشور مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس 
شوراي اسالمي اقدامي در جهت تخريب غيرقابل جبران خليج گرگان و 
تاالب ميانكاله دانسته و با اجراي اليروبي مخالفت كرده است.« حال تو 

خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

 درخشش بنياد بركت در حوزه دانش بنيان 
با شركت شبيه سازهاي آزمايشگاهي بروجن

شركت مشاركتي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( كه در 
منطقه كمتر توسعه يافته شهرستان بروجن در استان چهارمحال وبختياري 
واقع اس�ت در ميان 1۰ ش�ركت دانش بنيان برتر كش�ور ق�رار گرفت. 
معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، شركت دانش بنيان تجهيز 
فرزانه از شركت هاي مشاركتي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام را به 

عنوان يكي از ۱0 شركت دانش بنيان برتر كشور معرفي كرد. 
اين ش��ركت مش��اركتي بنياد بركت كه در منطقه كمتر توس��عه  يافته 
شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختياري واقع است، در توليد 
انواع شبيه سازهاي آزمايش��گاهي فعاليت دارد و با حضور در نمايشگاه 
تجهيزات آزمايشگاهي س��اخت ايران )ايران ساخت( كه آذرماه امسال 
توسط معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري برگزار شد، موفق به 
عقد قرارداد 70 ميليارد ريالي در حوزه توليد شبيه سازهاي آزمايشگاهي 
)شبيه ساز تراشكاري و شبيه ساز آزمايش��گاه مكانيك( با دانشگاه پيام 
نور شده است.  بر اس��اس اين گزارش، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام سال هاس��ت در قالب مدل اقتصادي اشتغالزايي بنگاه محور، ايجاد 
فرصت هاي شغلي و محروميت زدايي از طريق مشاركت و توانمندسازي 

بنگاه هاي اقتصادي را دنبال مي كند. 
در همين راستا، بنياد بركت از سال ۱۳۹۶ اقدام به مشاركت با شركت 
دانش بني��ان تجهيز فرزانه به عن��وان يكي از واحده��اي صنعتي فعال 
در توليد انواع شبيه سازهاي آزمايش��گاهي كرده است. ميزان سرمايه 
آورده بنياد برك��ت به اين واحد صنعتي، نزديك ب��ه 2۶ ميليارد ريال و 
با سهم ۴۵درصدي اس��ت.  اين ش��ركت دانش بنيان توليدكننده انواع 
شبيه سازهاي آزمايشگاهي كه در شهرستان بروجن استان چهارمحال 
و بختياري فعاليت دارد، ظرفيت توليد ساالنه 2۴ و ۶۴0 عدد محصول 
آزمايشگاهي را دارد. اين واحد صنعتي كه از سال ۱۳۹۱ شروع به فعاليت 
كرده، پيش از مشاركت با بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام زير ظرفيت 
توليد مشغول به كار بوده اس��ت.  فعاليت هاي اين واحد صنعتي پس از 
مشاركت با بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام سبب ايجاد اشتغال براي 
۴۳ نفر شده است. همچنين فرصت هاي كسب و كار براي ۱70 نفر نيز به 

شكل غيرمستقيم فراهم شده است. 
گفتني است، مدل اشتغالزايي بنگاه محور يكي از روش هاي بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام براي ايجاد اش��تغال در مناطق محروم است 
كه در اين مدل، اش��تغالزايي و محروميت زدايي از طريق مشاركت و 
توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي دنبال مي شود.  همچنين از آن جايي 
كه بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام به هيچ عنوان تصدي گري را 
دنبال نمي كند، مديريت اجراي مدل اشتغالزايي بنگاه محور نيز مانند 
ساير مدل هاي اش��تغالزايي، با خود مردم و فعاالن اقتصادي است و به 
همين دليل، بنياد بركت از مجموع ۳۴۵ شركتي كه با آنها مشاركت 
داشته، از 2۳۵ شركت خارج شده و س��هام خود را به بخش خصوصي 

واگذار كرده است.

برگزاري سوگواره شعر فاطمي و بزرگداشت 
شهيد سليماني در چهارمحال و بختياري 

سوگواره شعر فاطمي و گراميداشت     چهارمحال و بختياري 
شهداي مقاومت و شهيد حاج قاسم 
سليماني ش�امگاه جمعه با حضور ش�اعران برجس�ته كشوري و 
شاعراني اس�تاني در س�الن اجتماعات اداره كل تبليغات اسالمي 

چهارمحال و بختياري برگزار شد. 
حجت االسالم س��يد عزيز اهلل مير احمدي، سرپرس��ت معاونت فرهنگي، 
آموزشي و پژوهش��ي اداره كل تبليغات اسالمي چهارمحال و بختياري در 
حاشيه برگزاري اين سوگواره گفت: سوگواره شعر فاطمي به مناسبت ايام 
فاطميه و سوم جمادي الثاني سالروز شهادت حضرت فاطمه )س( برگزار 
شده است.  وي افزود: اين سوگواره همچنين با هدف گراميداشت شهداي 
مقاومت در اين اس��تان برگزار شده است.  سرپرس��ت معاونت فرهنگي، 
آموزشي و پژوهشي اداره كل تبليغات اسالمي چهارمحال و بختياري تأكيد 
كرد: تقويت مكتب فاطمي از مهم ترين اهداف برگزاري اين سوگواره در سطح 
استان است.  حجت االسالم مير احمدي بيان كرد: چهارمحال و بختياري 
شاعرانی توانمند در حوزه دين و اهل بيت دارد كه اين شاعران نقش مهمي در 
انتقال پيام مكتب اهل بيت به جامعه دارند.  در اين سوگواره شاعراني همچون 
يوسف رحيمي، محسن ناصحي، مهدي جهاندار، زهرا سپه كار، محمد علي 
كاروان، احمد رضا الياسي، داوود رحيمي و مرتضي رحيمي حضور داشتند.   

 اجراي طرح بوم سازگان ناحيه رويشي 
در كرمانشاه 

مديركل منابع طبيع�ي و آبخيزداري     كرمانشاه
كرمانشاه از اجراي طرح بوم سازگان 

ناحيه رويشي در اين استان خبرداد. 
ان شا ءاهلل كوالني، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كرمانشاه با اشاره به 
اجرای طرح بوم سازگان ناحيه رويشی در اين استان گفت: اين استان 2 ميليون 
و ۴00 هزار هكتار مساحت دارد كه يك ميليون و۱۹0 هكتار آن عرصه هاي 
مرتعي است.  وي افزود: عرصه هاي مرتعي استان كرمانشاه علوفه ۳ ميليون دام 
را تأمين مي كند كه يك ميليون رأس دام مازاد محسوب مي شود.  اين مسئول 
ادامه داد: به منظور كمك به عشاير و دامداران بهره بردار از عرصه هاي مرتعي با 
نصب آبشخورهاي فلزي و بتني اقدام به مرمت چشمه سازها در مراتع كرديم.  
كوالني با بيان اينكه در دو سال گذشته اين اقدامات انجام شده است، گفت: در 
سال قبل از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي ۶00 ميليون ريال به احداث 
20 دستگاه آبشخور بتني در شهرستان هاي كنگاور، جوانرود و پاوه اختصاص 
يافت كه ۱00 درصد عملياتي شده اس��ت.  وي افزود: طي سال جاري نيز از 
محل اعتبارت صندوق توسعه ملي با نام مديريت بوم سازگان ناحيه رويشي 
زاگرس يك ميليارد و ۳۵0 ميليون ريال به احداث ۳0 دستگاه آبشخور بتني 

در عرصه هاي مرتعي استان اختصاص داده شد. 

سجاد مرسلي

   فارس: رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس از رشد ۱۴۳درصدي 
كشت و فرآوري گياهان دارويي در استان خبر داد. محمدمهدي قاسمي 
با اشاره به اجراي نقشه راه تحقيقاتي گياهان دارويي در فارس گفت: 
توسعه گياهان دارويي بايد همراه با فرآوري و استقرار صنايع تبديلي 
باشد. از همين رو در حال حاضر استان فارس در حوزه كشت گياهان 
دارويي از برنامه پيش بيني شده جلوتر اس��ت. در بحث تأمين داخلي 
نهاده ها نيز توليد نهال اصالح شده توسط بخش خصوصي استان دنبال 
شده و در همين راستا ۴0 نهالستان مجوزدار با توليد ۵/۵ ميليون تن 

اصله نهال ۹۴درصد برنامه را محقق كرده است. 
   اصفهان: رئيس اتحاديه طال و جواه��ر اصفهان از عقد تفاهمنامه 
بين ش��هرداري، نماينده اس��تاندار و س��ازمان صمت براي راه اندازي 
بازارچه و كنسرسيوم تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي اصفهان 
با اشتغالزايي بسيار باال خبر داد. هوشنگ شيشه بران با اشاره به اينكه 
تراش س��نگ هاي قيمتي و جواه��رات جزو هنره��اي ظريف و دقيق 
است، گفت: اين صنعت وارداتي بوده است و بيشتر سنگ هاي قيمتي 
به صورت قاچاق وارد كشور مي ش��ود. در اين شرايط به شدت آوردن 
تكنولوژي آن به داخل ايران احساس ش��د. از همين رو قرار است اين 
بازارچه در ضلع شرقي خيابان چهارباغ اصفهان و در قسمت زيرزمين 

آن راه اندازي شود. 
   بوشهر: استاندار بوشهر گفت: با توجه به حجم كارهاي انجام شده 
در مورد پروژه فاضالب بافت قديم بوشهر، اين پروژه مهم تا پايان امسال 
تكميل خواهد شد. عبدالكريم گراوند با بيان اينكه تالش خواهيم كرد 
منابع مالي را براي تكميل بهسازي ايستگاه فاضالب شهر بوشهر تأمين 
كنيم، ادامه داد: ايستگاه فاضالب شهر بوشهر هم در حال بهسازي است 
و با سرعت خوبي در حال اجراست. وي ادامه داد: با برنامه ريزي صورت 
گرفته در حوزه آب و همت شركت آب و فاضالب شهري بوشهر،كارهاي 

اساسي و اصولي در اين بخش صورت گرفته است. 
   مركزي: مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان س��اوه ب��ا يادآوري 
سرمازدگي باغات اين شهرستان در سال هاي ۱۳8۶ و ۱۳۹۵ كه منجر 
به كف  بر ش��دن درختان شد، گفت: سرمازدگي س��ال ۱۳۹۵ در دوم 
آذرماه زماني اتفاق افتاد كه دماي هوا حدود 28 درجه باالي صفر بود 
و درختان هنوز به خواب كامل معمول در فصل سرما فرو نرفته بودند. 
حسن شريفي به روند كاهشي دماي هوا طي روزهاي اخير اشاره كرد و 
افزود: برودت هوا در روزهاي اخير در حالي اتفاق مي افتد كه درخت به 
خواب كامل زمستاني رفته است، در نتيجه احتمال وقوع سرمازدگي 

در باغات بعيد است. 
   آذربايجان غربي: معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تج��ارت آذربايج��ان غربي در خصوص ص��ادرات از 
گمركات اس��تان گفت: در س��ال جاري ص��ادرات كل��ي از گمركات 
آذربايجان غربي بيش از هزار تن به ارزش بيش از ۱۴20ميليون دالر 
بوده و بيشترين صادرات از لحاظ وزني از گمرك رازي و به لحاظ ارزشي 
از گمرك سرو انجام شده است. محمد دهقان افزود: عمده كشور هاي 
مقصد براي صادرات س��يب اس��تان ع��راق، افغانس��تان، آذربايجان، 
پاكستان، روس��يه و... است كه براي توس��عه صادرات و افزايش سهم 
بازار در ديگر كشورها در تالش هستيم تا بازارهاي جديدي براي اين 

محصول شاخص استان ايجاد كنيم.
   يزد: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه)س(، چهار شهيد 
گمنام دوران دفاع مقدس چهارش��نبه، نهم بهمن ماه با حضور مردم 
شهيدپرور در يزد تشييع و خاكسپاري مي شوند.  پيكر اين شهدا قرار 
است در دانشگاه فرهنگيان، ستاد فرماندهي انتظامي استان يزد، حوزه 
علميه الكاظميه يزد و مصلي شهر ميبد دفن شود.  مراسم استقبال از 
اين شهيدان، دوشنبه هفتم بهمن و آيين وداع با شهدا، روز سه شنبه 

هشتم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

ب�ا ه�دف تأمين     بوشهر
ت�ردد  ايمن�ي 
شناور ها و تعريض حوضچه چرخش بندر بوشهر 
طرح عمليات اليروبي كانال در دست اجراست 
و با اتمام آن زمينه تردد كشتي هاي تا ظرفيت 
۳۰ ه�زار ت�ن در اين بن�در محقق مي ش�ود. 
مع��اون فن��ي و مهندس��ي اداره كل بن��ادر و 
دريانوردي استان بوشهر با بيان اينكه اعتباري 
بالغ بر۱۹0ميلي��ارد تومان ب��راي اجراي طرح 
اليروبي كانال بندر بوشهر اختصاص يافته است، 
در رابطه با روند اجراي اين پروژه اظهار داشت: در 
قالب طرح اليروبي كانال و با هدف تأمين ايمني 
تردد شناورها و تعريض حوضچه چرخش بندر 
بوش��هر، تاكنون ۳70 هزار متر مكعب اليروبي 
انجام گرفته اس��ت.  عليرضا نوبراني مدت اوليه 
پيمان عمليات اليروبي را ۱0 م��اه اعالم كرد و 
ادامه داد: پيش بيني مي ش��ود اي��ن طرح اوايل 

س��ال آينده به بهره برداري برس��د كه با تحقق 
اين مهم زمينه تردد كشتي هاي تا ظرفيت ۳0 
هزار تن در بندر بوش��هر فراهم مي شود.  وي با 
اشاره به اينكه در اين طرح در مجموع ۵ ميليون 

و 700 هزار مترمكعب عمليات اليروبي صورت 
مي گيرد، تأكيد كرد: با انج��ام عمليات البروبي 
كانال دسترس��ي عمق كانال خارجي به ۱0/8و 
كانال داخلي به ۱0/۳ متر خواهد رسيد.  نوبراني، 

گريزي هم به اج��راي تأسيس��ات زيربنايي در 
جزيره نگين زد و گفت: اين طرح شامل راه، معابر، 
تأسيسات برقي، مكانيكي )از قبيل اطفای حريق، 
آبرس��اني(، با مبلغ اعتبار 8۵ ميلي��ارد تومان با 
حدود ۱8 درصد پيشرفت در حال اجراست.  اين 
مقام مس��ئول افزود: اكنون اين طرح در مرحله 
عمليات اجرايي راه است و زيرسازي آن نيز انجام 
گرفته و در مرحله اجراي تونل انرژي براي عبور 
تأسيسات اس��ت.  نوبراني گفت: طرح ديگر نيز 
ساخت جاده دسترسي به جزيره نگين به طول 
۴/۹ كيلومتر همراه يك دستگاه پل ۱7۴ متري 
است كه مبلغ اعتبار آن ۶۳ ميليارد تومان است. 
مع��اون فن��ي و مهندس��ي اداره كل بن��ادر و 
دريانوردي استان بوشهر افزود: براي نخستين بار 
در بنادر كشور تونل انرژي با اين ابعاد و اندازه اجرا 
مي شود و پيش بيني زمان اتمام پروژه نيز اواخر 

سال آينده است.

كشتيهاي30هزارتنيسالآیندهدربندربوشهرپهلومیگیرند

سايت آرامستان جديد كرمان ماه آينده تعيين مي شود
شهردار كرمان با     كرمان
بيان اينكه طرح 
مميزي اموات دفن شده در آرامستان بايد هرچه 
سريع تر اجرا ش�ود، گفت: س�ايت آرامستان 
جديد ت�ا يك م�اه آين�ده معرفي مي ش�ود. 
سيدمهران عالم زاده شهردار كرمان بر لزوم اجراي 
هر چه سريع تر طرح مميزي اموات تأكيد كرد و 
گفت: در صورت تكميل اين طرح، جست وجوي 
اموات به صورت مش��خص و به سهولت انجام 

مي شود.  وي با اشاره به عالقه وافر مردم كشور به شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني تصريح كرد: شهرداري 
به زودي امكاني را در فضاي مجازي فراهم مي كند تا مردم از سراسر كشور بتوانند از راه دور اين شهيد 
واالمقام را زيارت كنند.  شهردار كرمان دغدغه اصلي سازمان را مشخص شدن آرامستان جديد عنوان و 
خاطرنشان كرد: چندين سايت كه از لحاظ موقعيت در وضعيت مناسبي قرار دارند، پيشنهاد شده كه با 

مشخص شدن قطعي سايت جديد تا يك ماه آينده، عمليات اجرايي آن از سال آينده شروع مي شود. 

۱8 طرح آموزشي در استان مركزي آماده بهره برداري شد 
مدي����ركل     مركزي
نوس���ازي، 
توس�عه و تجهيز مدارس اس�تان مركزي از 
آماده بهره برداري ش�دن 1۸ طرح آموزشي 
استان خبر داد و گفت: اين طرح ها در قالب ۸۰ 
كالس درس و با اعتباري بالغ بر ۲۴۵ ميليارد 
ريال از محل اعتبارات دولتي و خيران همزمان 
با دهه مبارك فجر به بهره برداري مي رسند. 
حسين محمدي مديركل نوس��ازي، توسعه و 

تجهيز مدارس استان مركزي با اشاره به بهره برداري از ۱8 طرح آموزشي در اين استان گفت: با بهره برداري 
از اين طرح ها ۱0 هزار و ۴2۱ متر مربع به سطح فضاهاي آموزشي استان مركزي افزوده مي شود.  وي ياد آور 
شد: 880 ميليارد ريال اعتبار امسال از محل اعتبارات استاني و ملي به اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس اين 
استان اختصاص يافته و از ابتداي سال جاري تاكنون هشت طرح در قالب ۵۴ كالس درس و اعتباري بالغ 
بر ۱۴0 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده  است.  مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي 

گفت: با بهره برداري از اين طرح ها 7 هزار و 2۱۹ متر مربع به فضاهاي آموزشي استان مركزي افزوده شد.

افتتاح ۱۱ طرح صنعتي مازندران در دهه فجر  
در ده�ه فجر      مازندران
امسال 11 واحد 
صنعت�ي در ۶ شهرس�تان باب�ل، آم�ل، 
محمودآباد، قائمشهر، نكا، ساري و سوادكوه 

به بهره برداري مي رسد. 
عليرضا يوس��ف نژاد معاون س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت مازندران با اشاره به بهره برداري 
از ۱۱ واحد صنعتي در ش��هرهاي اين اس��تان 
سرمايه گذاري انجام ش��ده براي اين طرح ها را 

۴۱2 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: نيمي از اين سرمايه گذاري ها مربوط به بخش خصوصي است و بقيه 
هم از تسهيالت بانكي تأمين شد.  وي افزود: با بهره برداري از اين طرح ها براي ۳۳7 نفر در بخش هاي ادوات 
كشاورزي، توليد فلزات، لوازم بهداشتي، پالستيكي، پوشاك، سفال غذايي و رنگ فراهم شده است.  معاون 
سازمان صنعت مازندران گفت: با توجه به تأكيد و همت ويژه وزارت صنعت براي بهره برداري طرح هاي 

نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي ۶0 درصد، در مازندران ۵۵0 طرح صنعتي با اين مشخصات وجود دارد. 

اجراي ۷0 برنامه فرهنگي و هنري ويژه دهه فجر در گلستان 
 ۷۰ از  بي�ش      گلستان
برنامه فرهنگي 
و هن�ري وي�ژه اي�ام اهلل فجر در گلس�تان 

پيش بيني شده است. 
عادله كش��ميري، مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي گلس��تان گفت: بيش از 70 برنامه 
فرهنگي و هنري ويژه ايام اهلل فجر در گلستان 
پيش بيني ش��ده اس��ت.  وي افزود: جشنواره 
استاني ش��عر فجر، مد و لباس ايراني اسالمي، 
تجسمي فجر، موسيقي و فيلم فجر و جشنواره فرهنگي و هنري فيروزه از آغاز ايام اهلل دهه فجر تا پايان 
بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي گلستان ادامه داد: همچنين 
برنامه هاي متنوعي به همت و تالش ادارات فرهنگ و ارشاد اس��المي سراسر استان برنامه ريزي و 
پيش بيني شده است كه مي توان به برپايي نمايشگاه مطبوعات دوران انقالب در مراوه تپه، مسابقه 
نقاشي و عكس در گاليكش، كارگاه آموزش خانواده و تئاتر كودك در بندرگز و كارگاه خوشنويسي و 

نمايشگاه كتاب در مينودشت اشاره كرد.

 92 طرح آبرساني روستايی لرستان 
دهه فجر افتتاح مي شود

مديرعامل شركت آب و فاضالب      لرستان
روستايي لرس�تان گفت: طرح 
آبرساني به ۹۲روستاي اس�تان در قالب ۲۶طرح، دهه فجر 

امسال به بهره برداري مي رسد. 
عليرضا كاكاوند مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي لرستان با 
بيان اينكه طرح آبرساني به ۹2 روستاي اين استان در دهه فجر افتتاح 
مي شود بيان كرد: براي افتتاح اين پروژه ها ۳۱۴ ميليارد و ۵0۱ ميليون 
ريال هزينه شده كه با بهره برداري اين طرح ها ۳۹ هزار نفر جمعيت 
روستايي از آب آشاميدني سالم بهره مند خواهند شد.  وي افزود: شركت 
آب و فاضالب روستايي لرستان در سال جاري و به مناسبت هاي مختلف 
طرح هاي آبرساني يا كلنگ زني را در برنامه خود داشته و در مجموع، 
بهره برداري از آبرساني به 278 روستا و كلنگ زني طرح آبرساني به ۱08 
روستا عملياتي شده است.  مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي 
لرستان ادامه داد: با توجه به سيل فروردين ماه امسال نيز آبرساني به 
۹۶۴ روستاي استان در قالب ۴0 درصد با مشكل مواجه شده بود كه با 
تالش شبانه روزي كاركنان اين شركت و در كمتر از ۱۴ روز آبرساني به 

صورت موقت انجام و در ادامه نيز آب پايدار اين روستاها وصل شد.

 ۵0۳ واحد مسكن مددجويي 
در آذربايجان  غربي آماده واگذاري 

مدي�ركل كميت�ه ام�داد ام�ام     آذربايجان غربي
خمين�ي)ره( آذربايجان غربي 
گف�ت: ۵۰۳ واحد مس�كن مددجويي آم�اده واگ�ذاري به 
مددجويان اين نهاد در استان است كه همزمان با ايام اهلل دهه 
فجر اين واحدها در اختيار خانواده هاي نيازمند قرار مي گيرد. 
عزي��ز س��هندي مدي��ركل كميته ام��داد ام��ام خمين��ي )ره( 
آذربايجان غربي با اش��اره به واگذاري ۵0۳ مسكن مددجويي به 
نيازمندان واجد شرايط گفت: براي احداث اين واحدها 28۳ميليارد 
ريال توسط كميته امداد امام خميني )ره( هزينه شده  است.  وي 
افزود: مس��كن، مهم ترين مش��كل مددجويان كميته امداد امام 
خميني)ره( در آذربايجان غربي است كه همه توان خود را براي حل 
اين مشكل به كار گرفته ايم.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
آذربايجان غربي همچنين از پرداخ��ت 2۳0 ميليارد ريال كمك 
بالعوض به مددجويان كميته امداد اين استان همزمان با دهه فجر 
خبر داد و بيان كرد: اين ميزان، كمك معيشتي، هزينه هاي درماني 
و لوازم ضروري زندگ��ي و همچنين اه��داي كمك هزينه تأمين 

جهيزيه به ۵00 نوعروس را شامل مي شود. 

۴۳ هزار تخت بيمارستاني به تخت هاي 
درماني كشور اضافه مي شود 

۲۴۷ بيمارستان در كشور در حال     قزوين
ساخت است كه با راه اندازي آنها 
۴۳ هزار تخت به ظرفيت موجود بهداش�تي و درماني كشور 

اضافه خواهد شد. 
سيدكمال تقوي نژاد معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي كه براي افتتاح دو مركز فوق تخصصي و پزشكي 
هسته اي به قزوين سفر كرده بود گفت: در حال حاضر 2۴7 بيمارستان 
در حال ساخت است كه با تكميل آنها ۴۳ هزار تخت به ظرفيت موجود 
بيمارستاني كشور افزوده خواهد ش��د.  وي در خصوص طرح تحول 
سالمت هم افزود: طرح تحول سالمت از كارهاي مهم و بزرگ دولت 
است كه در اجراي آن از نظر امور زيربنايي و گسترش تخت بيمارستاني و 
كلينيك و زايشگاه و ساير تجهيزات مورد نياز كارهاي اساسي شده است.  
معاون وزير بهداشت يادآور شد: طرح تحول نظام سالمت با اصالحاتي 
ادامه خواهد يافت و تقدم بهداشت بر درمان از تغييرات آن است كه در 
اين راستا طرح هايي مانند هر خانه يك پايگاه سالمت، كنترل فشار خون 
و موضوع افزايش جمعيت با جديت و فراگيري بيشتري عملياتي خواهد 

شد و در دانشكده ها هم تغييراتي خواهيم داشت.

 ساماندهي 1300 گروه جهادي 
در خدمت رساني به مناطق محروم گيالن

 افتتاح مركز يادگيري و مهارت آموزي 
ويژه سوادآموزان در مالير

مس�ئول سازمان     گيالن
بسيج سازندگي 
سپاه اس�تان گيالن گفت: هزار و ۳۰۰ گروه 
جه�ادي در گيالن براي خدم�ت در مناطق 
مح�روم اس�تان س�ازماندهي ش�دند. 
احمد ابراهيمي، مسئول سازمان بسيج سازندگي 
سپاه استان گيالن از اعزام گروه هاي جهادي در 
حوزه هاي مختلفي نظير س��اخت مسكن، ارائه 
خدمات پزشكي و نظاير آن به روستاهاي محروم 
سراسر گيالن خبر داد و اظهار داشت: هم اكنون 
هزار و ۳00 گروه جهادي در گيالن براي خدمت 
در مناطق محروم و كم برخوردار س��ازماندهي 
ش��ده اند.  وي اجراي طرح بس��يج هم��گام با 
كشاورز توسط مهندسين كشاورزي را نمونه اي 
از فعاليت هاي جهادي و س��ازمان يافته س��پاه 
خواند و افزود: جامعه پزشكي نيز همانند جامعه 
مهندس��ان كش��اورزي در تمام طول ايام سال 
برنامه هاي جهادي مشخصي را در روستاهاي 
محروم گيالن دنبال مي كند.  مسئول سازمان 
بسيج سازندگي سپاه استان گيالن نقش فعال 
گروه هاي جهادي جامعه پزش��كان و بس��يج 

دانش��جويي در بخش معاينه، درمان و ويزيت 
رايگان بيماران نيازمند در مناطق دورافتاده را 
مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: هر كس براي 
ش��ركت در اين اردوهاي جه��ادي تمايل دارد 
مي تواند به سازمان بسيج جامعه پزشكي استان 
گيالن مراجعه كن��د.  ابراهيمي س��ازماندهي 
داوطلبان و ارائه خدمات الزم پزشكي هدفمند 
و برنامه ريزي ش��ده به روس��تائيان نيازمند را 
تنه��ا بخش��ي از فعاليت هاي ان��واع گروه هاي 
جهادي سپاه و بسيج اس��تان گيالن تلقي كرد 
و ابراز داشت: بسيج ظرفيت  هاي بسيار زيادي 
براي شناس��ايي معضالت و آس��يب    ها دارد كه 
مي توان از آن به بهترين نحو ممكن اس��تفاده 
كرد.  مس��ئول سازمان بسيج س��ازندگي سپاه 
استان گيالن با بيان اينكه هم اينك مجموعاً بالغ 
بر ۳00 گروه شناسنامه دار در اين استان براي 
خدمات جهادي در تمامي حوزه ها ثبت شده اند 
ادام��ه داد: س��اخت و تعمير منازل مس��كوني 
روس��تائيان به ويژه در نقاط صعب العبور استان 
گيالن در صدر برنامه ه��اي گروه هاي جهادي 

سپاه و بسيج قرار دارد.

مدير آموزش و     همدان
پ�����رورش 
شهرستان مالير از راه اندازي مركز يادگيري 
و مهارت آموزي ويژه 1۲۰ نفر از سوادآموزان 
نهض�ت س�وادآموزي مالير در آموزش�گاه 

غيردولتي معين خبر داد. 
هادي سلگي مدير آموزش و پرورش شهرستان 
مالير مهارت آموزي در كنار سوادآموزي را امري 
قابل توجه دانس��ت و گفت: با راه ان��دازي مركز 
يادگيري و مهارت آموزي ۱20 نفر از سوادآموزان 
نهض��ت س��وادآموزي در اين مرك��ز خواندن و 
نوشتن را همراه آموزش اشتغال آموختند.  وي 
با بيان اينكه مهارت آموزي مي تواند در جذب و 
نگهداشت به ما كمك و ما را در رسيدن به اهداف 
ياري كند، افزود: آموزش يك مه��ارت در كنار 
سوادآموزي به عنوان يك فعاليت مكمل آموزشي 
مورد استقبال سوادآموزان قرار گرفته است.  مدير 
آموزش و پرورش شهرستان مالير تصريح كرد: 
هدف ما برنامه ريزي راهبردي، پشتيباني و نظارت 
بر نحوه اجراي طرح ريشه كني بي سوادي در كل 
شهرستان است كه اين مهم نيازمند روحيه اي 

جهادي، تمهيد امكانات و استفاده از ظرفيت ساير 
دستگاه هاي اجرايي است.  سلگي با بيان اينكه 
حجم قابل توجهي از جامعه هدف در شهرستان 
باسواد هستند، يادآور ش��د: باسواد كردن تعداد 
افراد بي س��واد باقيمانده كه ش��امل ۳ درصد از 
آقايان و ۶ درصد بانوان مي شود نيز با برنامه ريزي 
و مديريت و برگزاري جشن ريشه كني بي سوادي 
در شهرس��تان صورت مي پذيرد.  وي در بخش 
ديگري از سخنانش خاطرنش��ان كرد: پيرامون 
نامگذاري يك��ي از مدارس به نام س��ردار بزرگ 
اسالم شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني تبادل 
نظر و مصوب شد يكي از مدارس كه توسط خود 
سردار سليماني در سال ۹۵ در مالير كلنگ زني 
و هم اكنون به پروژه خيري براي ساخت واگذار 
شده و ۵0 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است، 
به نام سردار دل ها نامگذاري شود.  مدير آموزش 
و پرورش مالير در پايان گف��ت: در پي ارزيابي، 
اس��تخراج و پايش فعاليت هاي ص��ورت گرفته 
توسط اداره كل آموزش و پرورش استان، مالير 
با كس��ب امتياز ۹۴ موفق به رتب��ه اول در بين 

شهرستان ها و مناطق استان همدان شد. 


