
11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5854دو ش��نبه 7 بهمن 1398 | اول جمادی الثانی1441 |

88498441سرويس  شهرستان

 جمع آوری مدارس کانکسی
وعده هزارباره مسئوالن

اگر مدارس كانكس�ي در س�رما و گرما براي حض�ور دانش آموزان و 
تحصيل آنها اصالً مناسب نيستند، اما حتماً سوژه خوبي براي مسئوالن 
در حوزه هاي مختلف است تا هر از گاهي اين موضوع را دستاويز قرار 
داده و براي مطرح كردن خود، حرف ها و قول و وعده هايي بدهند. از 
وزير آموزش و پرورش اسبق و فعلي و مديران استاني اين وزارتخانه 
گرفته ك�ه آنقدر قول داده ان�د و عمل نكرده اند كه ديگر حرفش�ان 
خريداري ندارد، تا اس�تانداران و فرمانداران كه براي برچيدن چند 
كانكس در حوزه استحفاظي خود فقط وعده مي دهند و دانش آموزان 
همچنان در اين چهار ديواري هاي فلزي مجبور به آموزش علم و دانش 
هستند. درست مثل اس�تاندار آذربايجان غربي كه گفته: »قرار بود 
امسال ۳۰۰ مدرسه كانكسي از رده خارج شوند، اما اقدامي در اين زمينه 
نشده«، و دوباره با تكرار وعده های قبلی مدعی شده:  »نبايد در سال 
تحصيلي آينده شاهد مدارس كانكسي در آذربايجان غربي باشيم«!

    
اوايل سال گذشته بود كه وزير س��ابق آموزش و پرورش گفت سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس در پي جايگزيني براي مدارس خشتي 
و گلي است و تغيير مدارس كانكسي به مدارس استاندارد در دستور كار 

اين سازمان قرار دارد. 
هر چند عمر رياست محمد بطحائي در اين وزارتخانه آنقدر نبود كه سال 
تحصيلي جديد را بدون مدارس كانكسي جش��ن بگيرد اما حرف هاي 
وزير جديد نشان داد، وزير قبلي هم مثل همه مديران قبل تر از خود كار 
خاصي نكرده بود و وعده بي عمل آنان را تكرار كرده بود.  امسال و درست 
در روزهاي اول بازگشايي مدارس بود كه محسن حاجي ميرزايي، وزير 
آموزش و پرورش با قول اينكه براي مدارس كانكسي با ۲۰ دانش آموز 
تا پايان سال چاره انديشي مي شود، گفت: »در كنار اين، سرمايه گذاري 
الزم در رابطه با تجهيزات هنرس��تان ها، س��اخت مدرس��ه استثنايي، 

پروژه هاي نيمه تمام با كمك خيران در حال انجام است.« 
اين حرف ها بيانگر وجود مدارس كانكس��ي در استان هاي مختلف بود و 
البته آقاي وزير، آخر سال را زمان برچيدن تمام آنها اعالم كرد.  بعد از وزير، 
مديران استاني وزارت آموزش و پرورش هم يكي يكي حرف هاي رييسشان 

را تكرار و وعده هايي در مورد جمع آوري اين گونه مدارس مي دادند. 
البته در كنار اين مديران، مسئوالن اس��تاني هم حرف هايي مي زدند 
كه فقط شنيدنشان شيرين است. مثل اس��تاندار خراسان جنوبي كه 
در ماه هاي آخر تابستان گفت: »۵۸ مدرسه كانكسي در استان وجود 
دارد كه بايد تا پايان س��ال جاري در استان حذف شوند و سيستم هاي 

گرمايشي تمام مدارس استان تا پايان سال ۹۹ نيز انجام شود.«
حاال حدود ۵ ماه از س��ال تحصيلي مي گذرد و س��رما هم به اوج خود 
رس��يده اس��ت، اما دانش آموزان همچنان در مدارس كانكسي درس 
مي خوانند و هيچ خبري از تغيير و جابه جايي و برچيده ش��دن آنها به 
گوش نمي رسد.  گواه اين ادعا هم حرف هاي استاندار آذربايجان غربي 
كه با تأكيد بر لزوم برچيدن مدارس كانكسي در استان گفته: »امسال 
مقرر بود تا ۳۰۰ مدرسه كانكسي از رده خارج شوند، اما اقدامي در اين 
زمينه نشده، ولی نبايد در سال تحصيلي آينده شاهد مدارس كانكسي 

در آذربايجان غربي باشيم.« 
با اينكه سرماي آذربايجان غربي و برف و بوران و برودت هوا چندين روز 
مدارس آن را به تعطيلي كشاند اما آقاي استاندار به جاي اينكه از علت 
برچيده نشدن مدارس كانكسي حرف بزند، دستوري هوايي مي دهد 

كه سال بعد نبايد شاهد اين گونه مدارس باشيم!
در همين راستا فراموش نمی كنيم حرف هاي استاندار خراسان جنوبي 
در تابستان را كه گفته بود: »۵۸ مدرسه كانكسي در استان وجود دارد 
كه بايد تا پايان س��ال جاري حذف ش��وند.« و چن��د روز پيش معاون 
هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان جنوبي هم فرموده بودند: 
»تا سال آينده مدارس كانكسي در شهر و روستاهاي خراسان جنوبي 

كه داراي بيش از ۱۰ دانش آموز است حذف خواهد شد.«
وجود مدارس كانكس��ي و حرف ه��اي تك��راري و وعده هاي بي عمل 
مسئوالن نشان مي دهد، اگر اين گونه مدارس مشكالت زيادي در مسير 
آموزش و تعليم و تربيت دانش آموزان ايجاد كرده اند، در عوض موضوع 
خوبي براي مسئوالنند تا نشان بدهند كاري در دست دارند و گزارش 

عملكردشان را پر كنند. 

با حضور رئيس دفتر رهبر معظم انقالب اسالمي
پالك افتخار ۱۰۴۸ شهيد شهرستان آمل 

رونمايي شد
يادمان هزار و ۴۸ ش�هيد واالمقام آمل با عن�وان »پالك افتخار« 
ب�ا حض�ور حجت االس�الم محم�دي گلپايگان�ي رئي�س دفت�ر 
رهبرمعظ�م انق�الب اس�المي در اين شهرس�تان رونمايي ش�د. 
آيين رونماي��ي از پالك افتخار ش��هدا كه به همت ش��هرداري آمل و 
بنياد شهيد انقالب اسالمي تهيه شده بود، همزمان با سي وهشتمين 
سالگرد حماس��ه بهمن س��ال ۶۰ مردم اين شهرس��تان در مقابله با 
گروهك منافقين در مصالي اين شهر با حضور رئيس دفتر مقام معظم 
رهبري، نماينده ولي فقيه و استاندار مازندران و قشرهاي مختلف مردم 
شهرس��تان آمل برگزار شد.  در اين مراسم ش��هردار آمل گفت: نصب 
پالك افتخار بر در منازل خانواده هاي هزار و ۴۸ شهيد شهرستان شامل 
شهداي حماسه ششم بهمن، شهداي مدافع حرم و شهداي دفاع مقدس 
توسط اين شهرداري در حال اجراست.  سيدحميد هاشمي افزود: اين 
پالك افتخار مزين به عكس شهيد، پيام رهبري در وصف شهدا، تاريخ 
و محل شهادت است.  پيشتر، پالك افتخارهمزمان با نخستين روز از 
گراميداشت هفته ششم بهمن آمل در آييني با حضور مسئوالن و مردم 
بر در منزل شهيد مصطفي اسماعيلي از شهداي حماسه ششم بهمن 

سال ۱۳۶۰ در شهرستان آمل نصب شده بود. 
شهيد مصطفي اس��ماعيلي متولد ۱۳۴۰ است كه در حماسه اسالمي 

بهمن سال ۶۰ در درگيري با منافقان در آمل به شهادت رسيد. 
امام جمعه آمل نيز در مراسم رونمايي از پالك افتخار گفت: اين پالك 
افتخار يك سند افتخاري است تا با اين حركت فرهنگي بتوانيم فرهنگ 
جهاد و ايث��ار را در جامعه ترويج دهيم.  حجت االس��الم س��يدجليل 
مرتضوي افزود: اين كار خوب فرهنگي در آمل با همت شهرداري آغاز 

شد و از اين بابت از شهردار و اعضاي شوراي شهر تشكر مي كنم. 
شهرس��تان آمل در طول دوران پي��روزي انقالب، جن��گ تحميلي و 
س��ال هاي پس از آن هزار و ۴۸ ش��هيد تقديم پايداري نظام مقدس 
جمهوري اس��المي كرده كه از اين تعداد، ۴۱ شهيد مربوط به حادثه 

بهمن سال ۶۰ آمل در درگيري با گروهك منافقين هستند. 

ستاد اجرايي فرمان امام)ره( ۲۰۰۰ واحد 
مسکوني براي محرومان  کرمان مي سازد 

مديركل ستاد اجرايي فرمان امام)ره(      كرمان
كرمان از ساخت ۲ هزار واحد مسكوني 

محرومان در كرمان خبر داد. 
محمد علي روح اللهي مديركل س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( كرمان با 
اعالم خبر ساخت ۲ هزار واحد مسكوني محرومان در اين استان، گفت: 

تأمين زمين و اقدامات اوليه ساخت اين واحدها انجام شده است. 
وي با اشاره به اينكه ش��عار س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( پيشرفت و 
محروميت زدايي است، افزود: در اين راستا سال ۸۸ مقام معظم رهبري 
به اين س��تاد مأموريت آباداني هزار نقطه محروم ايران و ساخت هزار 
مدرسه در نقاط محروم كشور را دادند كه اين فرمان منجربه تأسيس 
بنياد بركت شد.  اين مس��ئول تصريح كرد: بنياد بركت پس از آن در 
مناطق محروم كار خود را آغاز كرد و تم��ام فعاليت هاي اين بنياد در 

حوزه خدمات زيربنايي و عمراني است. 
مديركل س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( كرمان از س��اخت هزار و ۶۰۰ 
مدرس��ه، هزار و ۲۰۰ مس��جد و خانه عالم و اج��راي ۳۰۰ هزار طرح 
اشتغالزايي در كش��ور خبر داد و عنوان كرد: از اين تعداد سهم استان 

كرمان ساخت حدود ۶۰ مدرسه و ۴۴ مسجد است. 
وي با اش��اره به اينكه س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( معين اقتصادي 
شهرستان راور است گفت: اين ستاد حدود هزار و ۱7۰ طرح اشتغالزايي 

در راور اجرا كرده كه عمده آن در حوزه قالي دستباف است. 
روح اللهي با اشاره به پيشينه اين شهرستان در حوزه فرش دستباف بيان 
كرد: بيشتر شهرت قالي كرمان هم به دليل قالي راور بوده كه با اقدامات 
انجام شده قالي دستباف راور در اين شهرستان دوباره احيا شده است. 
اين مسئول با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده در حوزه اشتغالزايي گفت: 
در مبحث كشاورزي و دامداري سبك و سنگين هم اقداماتي را انجام شده 
است.  وي با بيان اينكه ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با همكاري وزارت راه 
و شهرسازي ساخت ۵۰ هزار واحد مسكوني را در نقاط مختلف كشور در 
برنامه دارد، افزود: از اين تعداد سهم استان كرمان ۲ هزار واحد مسكوني 
است كه هزار و ۵۰۰ واحد آن در شهر كرمان و ۵۰۰ واحد در شهرستان 
سيرجان است.  روح اللهي با اشاره به اينكه واگذاري اين واحدها شرايط 
ويژه اي دارد گفت: زمين هايي كه قرار است اين واحدها در آن ساخته 
شود تأمين، كارهاي اوليه انجام و مشاوره طرح تا ۸۰ درصد انجام شده 
است.  وي گفت: اقدامات اوليه و انتخاب پيمانكار صورت گرفته و كاربري 
برخي زمين ها غيرمسكوني بوده كه همكاري خوبي براي تغيير كاربري 

آنها توسط مسئوالن انجام شده است.

بازسازي و تکميل ۶۵۰ واحد مسکوني 
سيل زده در کرمانشاه

مديركل مديريت بحران اس�تانداري     كرمانشاه
كرمانشاه از بازس�ازي و تكميل ۶۵۰ 
داد.  خب�ر  اس�تان  اي�ن  در  س�يل زده  مس�كوني  واح�د 
جليل بااليي مديركل مديريت بحران استانداري كرمانشاه با اشاره به اينكه 
تاكنون ۶۵۰ واحد مسكوني احداثي ناشي از سيل فروردين ماه سال جاري 
بازسازي و تكميل شده است، گفت: يك هزار و ۱۰7 واحد مسكوني تعميري 
ناشي از سيل آذرماه هم به اتمام رسيده است.  وي با بيان اينكه از مجموع ۹۰ 
ميليارد تومان تسهيالت بخش كشاورزي ۴۳ ميليارد تومان پرداخت شده 
است، عنوان كرد: از مجموع ۸۵ ميليارد تومان بخش كشاورزي، ۶۴ ميليارد 
تومان پرداخت شده است.  مديركل مديريت بحران استانداري كرمانشاه 
با بيان اينكه ۱۵۸ ميليارد تومان در قالب ۱۸ پروژه صرف خواهد شد، بيان 
داش��ت: اين اعتبار براي بازسازي آب و فاضالب ش��هري، آب و فاضالب 
روستايي، زير ساخت هاي راه و شهرس��ازي، شهرداري و ورزش و جوانان 
اختصاص يافته است.  بااليي افزود: سيل گذشته عالوه بر خسارت، بركاتي 
از جمله در بخش تقويت مخازن آب زير زميني و افزايش توليدات كشاورزي 
داشته است.  همچنين معاون عمران روستايي بنياد مسكن استان كرمانشاه 
نيز از بازنگري ۴۳ طرح هادي در نقاط روستايي استان طي سال جاري خبر 
داد.  جعفر نصوري گفت: اين استان داراي يك هزار و 7۱۵ روستاي باالي 
۲۰ خانوار است كه از ابتدا تا پايان س��ال قبل در ۸۵۶ روستا اجراي طرح 
هادي به انجام رسيد كه از اين تعداد ۸۱۳ روستا باالي بيست خانوار است.  
وي افزود: شاخص اجراي طرح هادي در استان ۴۸ درصد اعالم شده كه 
برابر شاخص كشوري است.  اين مسئول ادامه داد: از محل اعتبارات استاني، 
متوازن، ملي در سال گذشته براي رفع مخاطره روستاهاي زلزله زده و اجراي 
طرح هادي شامل عمليات تخريب سنگ، حفر كانال، اجراي زيرسازي و 
روسازي، جدول گذاري، پياده روسازي و جداره سازي در ۱۵۱ روستا مبلغ 

۲۳ ميليارد و ۶۴۸ ميليون تومان هزينه شده است. 
نصوري تصريح كرد: همچنين از محل اعتبارات جز ۴۲، ۳ ميليارد تومان 
بابت تحكيم، بستر و مقاوم سازي ۱۱ محله شهرستان سرپل ذهاب هزينه 
شده است.  معاون عمران روستايي بنياد مسكن استان كرمانشاه گفت: 
معادل مبلغ ۱۹ ميليارد و ۸۸۸ ميلي��ون تومان از محل اعتبارات بند ه 
تبصره يك قانون بودجه س��ال ۹7 به صورت قير رايگان، جهت اجراي 

آسفالت ۹۶ روستا هزينه شده است.

محمدرضا هاديلو

   خراس�ان جنوبي: مدي��ر مرك��ز رس��يدگي ب��ه امور مس��اجد 
خراسان جنوبي از برگزاري يادواره ۱۱۰ شهيد محالت حومه مسجد 
امام حسين)ع( بيرجند طي دهه فجر خبر داد.  حجت االسالم روح اهلل 
نوري گفت: اين يادواره در تاريخ ۱۶ و ۱7 بهمن با حضور حجت االسالم 
احمد پناهيان و سخنراني يكي از فرماندهان سپاه قدس در مسجد امام 
حسين )ع( بيرجند برگزار مي شود.  وي ادامه داد: همچنين در دهه فجر 
امسال يادواره شهداي مسجدالحسين جواديه با سخنراني حجت االسالم 

جوشقانيان و نمايشگاه گفتمان انقالب اسالمي برگزار شد. 
   آذربايجان غرب�ي: معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي گفت: طي سال جاري بيش از 
۳۹ هزار تن سيب درختي به ارزش بيش از ۵۹ ميليون دالر از گمركات 
استان به كشور هاي آسيايي و اروپايي صادر شده است.  محمد دهقان 
افزود: عمده كش��ورهاي مقصد براي صادرات س��يب اس��تان عراق، 
افغانس��تان، آذربايجان، پاكس��تان، روسيه و...اس��ت كه براي توسعه 
صادرات و افزايش س��هم بازار در ديگر كش��ورها در تالش هستيم تا 

بازارهاي جديدي براي اين محصول شاخص استان ايجاد كنيم. 
   اردبيل: معاون راه��داري اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان اردبيل گفت: ۶۵۵ مورد تجاوز به حريم راه و ساخت و ساز غيرمجاز 
در استان اردبيل شناسايي، متوقف و قلع و قمع شد.   علي صبحي افزود: 
از اين ميزان ۲7۳ مورد س��اخت و ساز غير مجاز شناس��ايي شده و به 
۲۹7 مورد نيز اخطار ساخت صادر شد؛ همچنين ۸۵ مورد ديگر نيز با 
هماهنگي و اخذ دستور قضايي در ۱۰ ماه گذشته قلع و قمع شده است.  
به گفته وي، گشت هاي راهداري به طور مرتب در محورها حضور فعال 
دارند و در مدت ياد شده توانس��تند هزار و ۱۰۴ مورد تابلوي تبليغاتي 

غيرمجاز در حريم قانوني راه را شناسايي، برخورد و قلع و قمع كنند.

مدير جهاد كشاورزي     همدان
شهرستان نهاوند 
از افتتاح پنج پروژه جهادكشاورزي به مناسبت 
ده�ه فج�ر در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
علي كمالي نژاد مدير جهادكش��اورزي نهاوند با 
اش��اره به افتتاح پنج پروژه جهاد كشاورزي در 
اين شهرستان گفت: پروژه بره پرواري با يك هزار 
رأس بره واقع در روستاي دهموسي از سال ۹۶ 
آغاز به كار كرده و چهار خانوار و دو روستا از اين 
پروژه بهره مي برند و براي هشت نفر اشتغالزايي 
دارد، آورده متقاضي ۱۰ هزار ميليون ريال بوده 
و ۱۲ هزار ميليون ريال نيز تسهيالت بانكي اين 

پروژه است. 
وي افزود: دومين پروژه بره پرواري با ۵۰۰ رأس 
بره در روستاي دو چش��مه واقع در حومه شهر 
است كه از سال ۹7 عمليات اجرايي پروژه آغاز 
شده و س��ه خانوار و يك روس��تا از آن بهره مند 

خواهند ش��د و براي چهار نفر اشتغالزايي دارد، 
آورده متقاضي مبلغ ۸ هزار ميليون ريال بوده و 

تسهيالت بانكي آن ۵ هزار ميليون ريال است. 
مدي��ر جهادكش��اورزي شهرس��تان نهاوند در 

ادامه به افتتاح گلخانه سبزي و صيفي روستاي 
باروداب اش��اره كرد و گفت: سال ۹۶ پروژه آغاز 
به كار كرده و پنج خانوار و يك روستا از آن بهره 
مي برند و براي پنج نفر اش��تغالزايي دارد، حجم 

كار ۵۵۰۰ مترمربع است و ۶ هزار ميليون ريال 
آورده متقاضي بوده و ۱۰ هزار ميليون ريال هم 

تسهيالت بانكي آن است. 
كمالي نژاد ب��ه ديگ��ر پروژه ه��اي قاب��ل افتتاح 
جهادكش��اورزي اش��اره كرد و يادآور شد: گلخانه 
س��بزي و صيفي روس��تاي درانه با آغاز به كار در 
س��ال۹7 كه س��ه خانوار و يك روس��تا از آن بهره 
مي برند و براي سه نفر اشتغالزايي دارد و حجم كار 
۳۶۰۰ مترمربع است، آورده متقاضي ۲۵۰۰ ميليون 
ريال بوده و ۳۶۰۰ ميليون ريال نيز تسهيالت گرفته 
است.  مدير جهادكش��اورزي شهرستان نهاوند در 
پايان خاطرنش��ان كرد: عملي��ات اجرايي گلخانه 
دهموسي س��ال ۹7 آغاز ش��ده كه چهار خانوار و 
يك روستا از آن بهره مند مي شوند و براي چهار نفر 
اشتغالزايي دارد، حجم كار ۴ هزار مترمربع است و 
آورده متقاضي ۳ هزار ميليون ريال بوده و تسهيالت 

بانكي ۳۱7۰ ميليون ريال است. 

۵پروژهجهادكشاورزينهاونددههفجرافتتاحميشود

برگزاري جشنواره »مهربان، همچون پدر« در گلستان 
جش���نواره     گلستان
نقاش����ي و 
خوشنويس�ي » مهربان، همچ�ون پدر« با 
موضوع سردار شهيد حاج قاسم سليماني 
در اس�تان گلس�تان برگ�زار مي ش�ود. 
محبوبه رجب نسب مديركل كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان گلس��تان گفت: جش��نواره 
مهربان، همچون پدر در قالب نقاشي و خوشنويسي 
و با موضوع سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني ويژه 

كودكان و نوجوانان در دهه فجر امسال برگزار مي شود.  وي افزود: فراخوان اين جشنواره در روزهاي ابتدايي 
ايام اهلل دهه فجر اعالم مي شود و پس از دريافت آثار و داوري آنها در مراسمي از منتخبان تجليل خواهد شد.  
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان ادامه داد: جشنواره قصه گويي و خاطرات انقالب نيز 
با حضور خانواده هاي شاهد و ايثارگر و همچنين برپايي كارگاه هاي فرهنگي و هنري نيز در اين ايام برنامه ريزي 
شده است.  رجب نسب تصريح كرد:  برگزاري جشنواره شعر پارسي، برگزاري مانور نقاشي از سوي كودكان در 
پارك شهر، حضور كودكان و نوجوانان در مراسم گراميداشت چهلمين روز شهادت سردار سليماني از ديگر 

برنامه هاي كارگروه كودك و نوجوان ستاد دهه فجر انقالب اسالمي استان خواهد بود.

کلنگ زني و افتتاح ۹۵ پروژه خرم آباد در دهه فجر
ر  ا ن�د ما فر    لرستان
از  خرم آب�اد 
افتت�اح ۸۴ پ�روژه مختل�ف در حوزه هاي 
عمراني، اقتصادي، فرهنگي و خدماتي در اين 
شهرستان خبر داد و گفت: همچنين 11 پروژه 
ديگر در ايام دهه فجر كلنگ زني مي ش�ود. 
جعفر طوالبي فرماندار خرم آباد گفت: با تالش 
و زحمات مجموعه مديران شهرستان و استان 
در حوزه خرم آباد، تعداد ۸۴ پروژه مختلف در 

حوزه هاي عمراني، اقتصادي، فرهنگي و خدماتي افتتاح مي شود.  وي افزود: اين پروژه ها با اعتبار ۹۱ 
ميليارد و ۶۲۸ ميليون تومان اجرايي شده اند.  فرماندار خرم آباد ادامه داد: همچنين تعداد ۱۱ پروژه 
كلنگ زني را داريم كه اعتبار ۳۳ ميليارد تومان براي آن پيش بيني شده است.  طوالبي با تأكيد بر اينكه 
پروژه هايي را افتتاح مي كنيم كه ۱۰۰ درصد تكميل شده باش��ند تصريح كرد: برای كلنگ زنی بايد 

پروژه اي باشد كه پيمانكار داشته باشد و اعتبار براي آن پيش بيني شده باشد. 

احداث کارخانه کمپوست ۴۰ هزار تُني در سميرم  
ر  ن���دا فرما     اصفهان
س���ميرم از 
احداث كارخانه ۴۰ هزار تني كمپوست در 

اين شهرستان خبر داد. 
محمدرضا عس��گريان فرماندار سميرم گفت: 
بخش خصوص��ي، كارخان��ه ۴۰ ه��زار تني 
كمپوس��ت را با اعتبار مع��ادل ۸۰۰ ميليون 
ريال، احداث و مديريت خواهد كرد.  وي افزود: 
اين مجموعه براي ۶۰ نفر به  شكل مستقيم و 

حدود يك هزار نفر غيرمستقيم اش��تغالزايي خواهد كرد.  فرماندار سميرم با تأكيد براينكه احداث 
كارخانه كمپوست يكي از ضروري ترين نيازهاي شهرها و روستاهاي منطقه از معضل پسماند است، 
از همه سازمان هاي مرتبط خواست تا با س��رمايه گذاران اين واحد همكاري كنند.  عسگريان ادامه 
داد: سميرم منطقه اي كوهستاني با آب و هوايي مناسب براي كشت قارچ است بنابر اين اگر كارخانه 
كمپوست در اين منطقه ايجاد شود فعاليت در اين بخش نيز رونق مضاعفي خواهد گرفت.  وي زمين 
در نظر گرفته شده براي اين كارخانه را ۳۰ هكتار اعالم و گفت: مرحله اول احداث كارخانه كمپوست 

در ۱۰ هكتار ساخته مي شود و بقيه كار نيز به مرور زمان پيش خواهد رفت. 

اجراي ۱۰۰ برنامه فرهنگي هنري در سمنان همزمان با دهه فجر 
برنام�ه   1۰۰     سمنان
و  فرهنگ�ي 
هنري به مناسبت دهه فجر امسال در سطح 
مي ش�ود.  برگ�زار  س�منان  اس�تان 
حجت االسالم علي اصغر فضيلت مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي س��منان با اش��اره به برگزاري 
۱۰۰برنامه فرهنگي وهنري در اين اس��تان به 
مناس��بت دهه فجر گفت: مردمي بودن محور 
اصلي اجراي اين برنامه هاست.  وي افزود: تجليل از 
نويسندگان، برگزاري مسابقات فرهنگي، رونمايي از پنج فيلم كوتاه با موضوع كاهش آسيب هاي اجتماعي، 
نمايش فيلم فجر و... از جمله برنامه هاي فرهنگي هنري است كه در دهه فجر امسال اجرا مي شوند.  مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي سمنان از ديگر برنامه هاي دهه فجر امسال را بزرگداشت ياد و خاطره سردار شهيد 
قاسم سليماني در قالب اجراي برنامه هاي فرهنگي هنري نظير شعر، نمايش، سرود عنوان كرد و گفت: اين 

برنامه ها از سوي كميته فرهنگي هنري ستاد دهه فجر استان سمنان برنامه ريزي شده است.

توزيع 7۵ هزار تن نهاده هاي دام و طيور 
در کردستان 

توزيع نهاده هاي دام و طيور در      كردستان
اين استان در سال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲/۵ برابر رش�د داشته و به ۷۵ 

هزار تن رسيده است. 
فرزاد معاوني مديركل پشتيباني امور دام كردستان با اشاره به آخرين 
مصوبات ستاد تنظيم بازار كردس��تان مبني بر ادامه روند سهولت 
تأمين نهاده هاي دام و طيور در استان براي تأمين كاالهاي اساسي، 
گفت: تاكنون 7۵ هزار تُن انواع نهاده هاي دام طيور بين بهره برداران 
و توليد كنندگان استان توزيع شده است. وي افزود: نهاده هاي توزيع 
شده در اين استان شامل ۴۳ هزار تُن ذرت، ۲۴ هزار تُن كنجاله سويا 
و ۸ هزار تُن جو بوده كه از طريق مبادي ورودي وارد كشور و بطور 
عمده ارسالي از بندر امام خميني)ره( به انبارهاي استان منتقل شد.  
مديركل پشتيباني امور دام كردستان ادامه داد: هم اكنون موجودي 

استراتژيك شركت شامل ۶۳ هزار تُن انواع نهاده هاي دامي است. 

سيل سيستان وبلوچستان ۲۹ ميليارد تومان 
به عشاير خسارت زد 

مديركل امور عشاير سيستان و      سيستان وبلوچستان
بلوچستان گفت: بارندگي هاي 
اخير در سيستان و بلوچستان بيش از ۲۹ ميليارد تومان به بخش 
عش�ايري جن�وب اس�تان خس�ارت وارد ك�رده اس�ت. 
حميد طوقي مديركل امور عشاير سيستان و بلوچستان، با اشاره 
به خسارت هاي وارد شده به عشاير طي سيل اخير در سيستان 
و بلوچستان اظهار كرد: ميزان خسارت س��يالب به ايل راه ها و 
زيرساخت هاي عش��ايري و وسايل زندگي عش��اير بيش از ۲۹ 
ميليارد تومان برآورد شده اس��ت.  وي افزود: جاري شدن سيل 
و طغيان رودخانه ها در مناطق عشايري سيستان و بلوچستان 
در بخش هاي دام، كشاورزي، خدمات عشايري و غيره خسارت 
زيادي وارد كرده كه مي توان از تلف ش��دن ۴ هزار و ۱۰۰ رأس 
دام و بيش  از 7۰۰ هكتار از اراضي كش��اورزي عشاير به عنوان 

بيشترين خسارات به عشاير نام برد.

افتتاح و کلنگ زني ۱۲۰ پروژه عمراني 
اقتصادي در طارم

1۲۰ پ�روژه عمران�ي اقتصادي     زنجان
شهرس�تان ط�ارم در دهه فجر 
امس�ال با مجم�وع اعتباري بال�غ ب�ر ۸۶ ميلي�ارد تومان، 

بهره برداري يا كلنگ زني خواهد شد. 
س��تار صفري فرماندار طارم از كلنگ زني يا بهره برداري از ۱۲۰ 
پروژه عمراني و اقتصادي در دهه فجر امس��ال در شهرس��تان با 
اعتباري بالغ ب��ر ۸۶ ميليارد تومان خب��ر داد و گفت: 7۹ درصد 
از اين پروژه ها بهره برداري و ۲۱ درصد كلنگ زني خواهد ش��د.  
وي اف��زود: از اين مي��زان ۶۳ ميليارد تومان از مح��ل اعتبارات 
دستگاه هاي اجرايي، ۱۹ ميليارد تومان از محل سرمايه گذاري 
بخش خصوصي و تس��هيالت بانكي و ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
تومان نيز از محل اعتبارات دهياري ها سرمايه گذاري شده است. 
به گفته فرماندار طارم اين پروژه ها عالوه بر ايجاد اشتغال مي تواند 

در رونق اقتصادي اين منطقه تأثير بسيار خوبي را داشته باشد. 

 جذب نيروهاي بومي بوشهر 
اولويت شركت هاي مستقر در پارس جنوبي

 ۲۷ طرح صنعتي گيالن 
در دهه  فجر افتتاح مي شود 

   بوشهر  از دي م�اه س�ال 
گذشته تا شهريور 
امس�ال هزار و ۵۶۰ نيروي بومي استان بوشهر در 
شركت هاي مستقر در منطقه پارس جذب شده اند. 
سيد پيروز موسوي مديرعامل سازمان منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس با اش��اره به جذب 
هزار و ۵۶۰ نيروي بومي گفت: واحد اش��تغال 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جذب نيروي 
بومي را در صنايع فعال در منطقه در دستور كار 

قرارداده است. 
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي 
پارس با اش��اره به اينكه ۳۰۰ نف��ر از اين افراد 
از بوميان شهرستان عس��لويه بوده اند، افزود: 
بر اس��اس آمار فرمانداري شهرستان عسلويه، 
پيش از اين ۶۰۰ نفر بيكار در اين شهرس��تان 
وجود داش��ت كه با جذب ص��ورت گرفته اين 
مس��ئله كاهش چش��مگيري پيدا كرده است 
و ب��ا برنامه ريزي كه داري��م اميدواريم با تداوم 
برنامه هاي جذب در صنايع مختلف منطقه در 
سال آينده بتوانيم از به صفر رسيدن تعداد افراد 

بيكار در عسلويه خبر دهيم. 
موسوي افراد جذب شده در صنايع مختلف در 
طول يك سال گذشته را عمدتاً از شهرستان هاي 

پيراموني از جمله، عسلويه، دير، جم و كنگان 
بر شمرد و تصريح كرد: پس از اين شهرها، افراد 
شاغل از س��اير نقاط اس��تان از جمله بوشهر، 
برازجان، خورموج و تنگستان و ديگر شهرهاي 

استان بوده اند. 
وي اف��زود: هم��ه نيروه��اي جذب ش��ده در 
حوزه ه��اي پش��تيباني و خدمات��ي ب��ه طور 
صددرصدي بومي هستند و طبق مذاكره اي كه 
با پتروشيمي ها و پااليشگاه هاي منطقه صورت 
گرفته اس��ت، ظرفيت ويژه اي براي نيروهاي 

بومي متخصص نيز در نظر گرفته شده است. 
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي 
پارس با بيان اينكه اس��تخدام اين افراد با نام، 
كد ملي، آدرس و مشخصات شفاف انجام شده 
است، تصريح كرد: استخدام اين نيروها با حضور 
اعضاي شوراهاي شهر و روستا و مسئوالن محلي 

از جمله فرمانداران راستي آزمايي شده است. 
وی با بي��ان اينكه ب��ا جذب نيروه��ای بومی 
می توان عالوه بر ايجاد اشتغال در منطقه آمار 
بيكاری را نيز كاهش داد، تصريح كرد: بوشهر 
كارشناسان زبده ای در زمينه نفت و گاز دارد 
كه بهره مندی از آنه��ا افتخاری برای مجموعه 

پارس جنوبی است.

همزم�ان ب�ا آغاز      گيالن
جش�ن ده�ه فجر 
۲۷طرح صنعتي در استان گيالن افتتاح خواهد شد. 
فرهاد دلق پوش رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گيالن از بهره برداري از ۲7 طرح صنعتي 
به مناسبت دهه مبارك فجر در اين استان خبرداد 
و گفت: براي س��اخت و تكميل اين تعداد واحد 
صنعتي بزرگ و كوچك در استان گيالن بيش از 
۱۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام 
شده است.  وي با بيان اينكه با افتتاح اين تعداد 
طرح در دهه فجر امس��ال براي 7۵۴ نفر نيروي 
آماده به كار فرصت اشتغال ايجاد مي شود، افزود: 
راه اندازي و توسعه واحدهاي صنعتي و توليدي و 
رفع چالش هاي توليدكنندگان يكي از اولويت ها و 
برنامه هاي اصلي سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در استان گيالن محسوب مي شود.  رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت گيالن بحث فراهم سازي 
زيرس��اخت ها و كمك به تأمين نقدينگي و رفع 
چالش هاي مرتبط را راهگش��ايي خ��وب براي 
تقويت حوزه صنعت و توليد تلق��ي كرد و ادامه 
داد: س��رمايه گذارن عرصه توليد بايد با كم ترين 
نگراني در عرصه توليد وارد شوند بنابر اين با حل 
و فصل موانع موجود بايد به سرعت گرفتن روند 

فعاليت آنها كمك كنيم.  دلق پوش با بيان اينكه 
هم اينك حدود ۸۵ هزار نفر در سطح اين استان 
در حوزه صنعت مش��غول به كار هستند عنوان 
كرد: مجموعه صنعت، معدن و تجارت گيالن به 
هر شيوه ممكن قصد دارد ضمن حفظ اين مقدار 
اش��تغال ايجاد ش��ده براي افزايش فرصت هاي 
شغلي جديد به ويژه در حوزه صنعت گام بردارد.  
دلق پوش وجود مشكالت قهري، بين المللي، نبود 
نقدينگي الزم، نبود مواد اوليه توليد، مش��كالت 
ايجاد شده به علت وضع تحريم هاي بين المللي 
و م��واردي از اين دس��ت را از جمله چالش هاي 
حوزه صنعت كشور خواند و گفت: با وجود تمام 
چالش ها و موانع ياد ش��ده مي توانيم با بس��يج 
امكانات زمينه ايجاد شغل هاي جديد را در استان 
گيالن فراهم كنيم.  رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت گيالن گفت: اين استان از ديرباز تاكنون 
در ح��وزه توليد محصوالت نس��اجي حرف هاي 
زيادي براي گفتن داش��ت ب��ه طوري كه حتي 
بسياري از محصوالت نساجي توليدي اين استان 
به كشورهاي اروپايي صادر مي شد به همين علت 
احيای صنعت نس��اجي گيالن ب��ا حمايت هاي 
همه جانبه وزارت صمت و سازمان هاي تابعه در 

دستور كار قرار گرفته است.


