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88498441سرويس  شهرستان

سدچناره متولد نشده 20 ساله شد!
حدود 20 سال پيش بود كه نمايندگان ايالم در مجلس شوراي اسالمي 
درخواست احداث سدي در شهرس�تان چرداول را ارائه كردند و در 
دفاع از آن عنوان شد كه با س�اختش مي توان از هدر رفت آب هاي 
روان جلوگيري كرده و با مديرت آين آب ها كشاورزي مناطق پايين 
دست را رونق بخش�يد.  از همان موقع نام س�د را »چناره« انتخاب 
كردند و مردم چرداول هم خوش�حال از اينكه به يكي از مهم ترين 
خواسته هايشان رسيده اند، چشم انتظار نشستند تا پي سد كنده 
شود و س�تون هايش باال برود. اما حاال بعد از گذش�ت دو دهه از آن 
روزها، اين پ�روژه به عنوان يك�ي از بالتكليف ترين طرح هاي ايالم 
به شمار مي آيد كه هيچ سرنوش�تي نمي توان براي آن متصور شد. 

    
سال 1378 بود كه نمايندگان ايالم در مجلس شوراي اسالمي طرحي 
را مطرح كردند كه براساس آن س��دي برای شهرستان های چرداول و 
شيروان ساخته شود. در آن زمان با كليات اين طرح موافقت شد اما چند 
سالي طول كشيد تا به تصويب برسد. نمايندگان مردم ايالم چندين بار 
وارد مجلس شدند و زمانشان به اتمام رسيد و دور بعدي ها هم آمدند و 
رفتند تا در نهايت 16 سال بعد يعني در سال 1393 يكي از نمايندگان 
ايالم اعالم كرد: »با به تصويب رس��يدن عمليات احداث سد چناره در 
شهرستان سيروان كار احداث اين سد به زودي آغاز مي شود.« عمران 
علي محمدي كه خوشحال بود توانس��ته تالش همكاران قبلي اش را 
به نتيجه برس��اند اعالم كرد: »با پيگيري هاي به عمل آمده و مكاتبات 
انجام شده توسط بنده با وزارت نيرو آغاز عمليات احداث سد چناره به 
تصويب رسيد و اجراي اين طرح مي تواند تحول بزرگي در منطقه ايجاد 
كند چرا كه زمين هاي اطراف مستعد كشاورزي هستند و اين امر سبب 
رونق بيش از پيش كشاورزي در اين منطقه مي شود.« خبر بهتر براي 
كشاورزان اين منطقه اين بود كه برداشت و استفاده آب توسط آنان آزاد 
بود.  سال 93 با تمام اين دلخوشي ها به اتمام رسيد و بدون اينكه كاري 
صورت گيرد سال 94 از راه رسيد. در اواس��ط اين سال نماينده ايالم 
دوباره اعالم كرد: »با پيگيري هاي به عمل آمده مراحل واگذاري اجراي 
اين پروژه به بخش خصوصي در حال انجام است و در اين زمينه پيمانكار 

مشخص شده و بزودي عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.«
محمدي كه گويي به تكرار بعضي حرف ها عادت ك��رده بود دوباره از 
توسعه كشاورزي گفت و اينكه احداث اين سد در توسعه منطقه و ايجاد 
اشتغال تأثير بسياري دارد و بعد هم براي مهم نشان دادن عمكردش 
تأكيد كرد: »مكاتبات زيادي در اين راس��تا انجام گرفته است و به جد 

پيگير اجراع اين پروژه هستيم.«
   وعده هاي تبليغاتي براي احداث سد

اس��فند ماه س��ال گذش��ته ميرزايي كه به عنوان نماينده مردم ايالم 
در مجلس دهم  حضور دارد، مدعي ش��ده بود: »س��د چناره به عنوان 
مهم ترين آرزو و خواسته مردم چرداول با پيگيري هاي الزم در سطح 
استاني و ملي ظرف 4 يا 5 ماه آينده كار عملياتي آن آغاز مي شود.« اين 
حرف ها كه بيشتر به وعده هاي توخالي براي راضي كردن مردم شبيه 
بود، در حالي مطرح شد كه 20 س��ال پيش براي اين پروژه مبلغي 25 
ميلياردي تصويب شده بود و هم اكنون بر اس��اس برآوردهاي صورت 

گرفته رقمي بيش از 400 ميليارد تومان اعتبار نياز داشت. 
البته حرف هاي اين نماينده هم به نتيجه نرس��يد و ن��ه تنها 5 ماه كه 
كل سال 98 هم به پايان رسيد و از شروع ساخت سد خبري نشد. ولي 
نمايندگان ايالم كوتاه نيامده و امروز در خبري كه بيشتر تبليغاتي است 
تا عملياتي، گفته اند، پيش بيني و روند پيگيري ها نويد آن را دارد كه سد 

چناره نيمه اول سال 99 به پيمان كار سپرده شود.

 عمليات ساخت ۱۳00 واحد مسكن 
در زنجان آغاز شد

مديركل دفتر فني استانداري زنجان      زنجان
از آغاز عمليات اجرايي ساخت هزار و 
۳00 واحد مس�كن طرح اقدام ملي مسكن در اين استان خبر داد. 
اسرافيل نيازي مديركل دفتر فني استانداري زنجان با اشاره به اجراي 
طرح ملي اقدام مس��كن در اين اس��تان گفت: عمليات ساخت هزار و 
300 واحد مسكن طرح اقدام ملي مس��كن آغاز شده است.  وي اظهار 
كرد: عمليات اجرايي ساخت بقيه واحدهاي مسكوني طرح اقدام ملي 
مسكن هم به صورت رسمي از دهه فجر آغاز مي شود.  مديركل دفتر فني 
استانداري زنجان، در خصوص ثبت نام اين طرح در استان زنجان، گفت: 
در استان برخي از افراد شرايط الزم را نداشتند و اين افراد حذف شدند و 
افراد ديگر جايگزين مي شوند.  نيازي ابراز كرد: پااليش الزم از اين طرح 
انجام مي شود و افرادي كه ش��رايط الزم را دارند از اين طرح مي توانند 
استفاده كنند و با ريزش افرادي كه شرايط الزم را ندارند ثبت نام دوباره 
انجام خواهد شد.  وي از اختصاص 13 هزار و 300 سهميه در قالب طرح 
اقدام ملي توليد مسكن به استان زنجان خبر داد و گفت: سهميه استان 
قبل از اين در قالب بافت هاي فرسوده تنها 7 هزار واحد بود.  مديركل دفتر 
فني استانداري زنجان، با بيان اينكه اين سهميه براي استان زنجان در 
زمينه پروژه هاي حمايتي و در قالب ثبت نام طرح اقدام ملي توليد مسكن 
9 هزار و 920 واحد بوده و سهميه اي كه براي پروژه هاي مشاركتي در 
اين زمينه اختصاص يافته 680 واحد مسكوني است.   نيازي يادآور شد: 
سهميه احداث و نوسازي مسكن در بافت هاي فرسوده استان زنجان 2 

هزار و 700 واحد مسكوني است. 

 بهره برداري از ۱۱۴ پروژه برق مازندران 
در دهه فجر 

مديرعام�ل ش�ركت توزيع ني�روي برق      مازندران
مازندران از بهره برداري 11۴ پروژه با اعتبار 
2۷0 ميليارد ريال در حوزه توزيع برق استان در دهه مبارك فجر خبر داد. 
رضا غفاري مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران با اشاره به 
بهره برداري از 114 پروژه برق همزمان با دهه فجر در استان گفت: اين 
پروژه ها شامل تأمين برق ش��هري و روستايي، كاهش تلفات، رينگ و 
توس��عه فيدر، رفع ضعف ولتاژ و تقويت ش��بكه، اصالح و بهينه سازي 
شبكه و توسعه و احداث شهري و روستايي است.  وي تصريح كرد: براي 
بهره برداري از اين پروژه ها 26 كيلومتر شبكه فشار متوسط، 76 كيلومتر 
شبكه فشار ضعيف و 139 دستگاه ترانس با ظرفيت 20 مگاولت آمپر 
احداث شده است.  وي خاطرنشان كرد: از اين تعداد پروژه، 15 پروژه 
در آمل، شش پروژه در اميركال، هشت پروژه در بابلسر، چهار پروژه در 
سوادكوه شمالي، دو پروژه در شمال ساري، 10 پروژه در فريدونكنار، 
چهار پروژه در گلوگاه، دو پروژه در نكا، هشت پروژه در مياندرود، چهار 
پروژه در سوادكوه، پنج پروژه در بهشهر، هفت پروژه در شمال بابل، سه 
پروژه در سيمرغ، هشت پروژه در جنوب ساري، شش پروژه در جويبار، 
دو پروژه درقائم شهر و 20 پروژه در جنوب بابل به بهره برداري خواهد 
رسيد.  به گفته غفاري بهره برداري از اين پروژه ها موجب اشتغالزايي 
هزار و 670 نفر به طور غير مس��تقيم در اس��تان مي شود.  مديرعامل 
ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران تأكيد كرد: براي اين 114 پروژه، 

اعتبار بالغ بر 270 ميليارد ريال هزينه شده است. 

۵00 هكتار از كانون هاي گرد و غبار ايالم 
مالچ پاشي شد

تاكنون 500 هكتار از كانون هاي گرد و غبار     ايالم
در اس�تان ايالم مالچ پاش�ي شده است. 
نصراهلل پا رس��ه رئيس منابع طبيعي دهلران نيز بر اين نكته تأكيد و به 
اقدامات پيشگيرانه به جهت كنترل كانون هاي گردوغبار در استان ايالم 
اشاره كرد و گفت: تا پايان سال جاري 500 هكتار از اراضي بياباني حسن 
قندي دهلران مالچ پاشي مي شود.  وي افزود: براي جلوگيري از گسترش 
عرصه هاي بياباني در شهرستان در منطقه حسن قندي و جليلي باالي 
نيز 500 هكتار از اراضي بياباني جنگل كاري مي شوند كه براي اين ميزان 
جنگل كاري هم 500 ميليون تومان اعتبار هزينه شده است.  پارسه با 
اشاره به اينكه وسعت شهرستان دهلران 690 هزار هكتار است، گفت: 
از اين ميزان 259 هزار هكتار آن بيابان است كه 96 هزار هكتار جنگل 
طبيعي و 20 هزار هكتار جنگل دست كاشت تشكيل شده است.  رئيس 
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دهلران افزود: تاكنون بيش 

از 40 هزار هكتار بيابان شهرستان بيابان زدايي شده است.

 صادرات ۱80 نوع كاالي صادراتي 
از استان مركزي به ۵۹ كشور جهان

در10 ماهه گذشته امسال، بيش از 1۸0     مركزي
نوع كاالي صادراتي از گمرك منطقه 
ويژه اقتصادي كاوه شهرستان ساوه به 5۹ كشور جهان صادر شد. 
فرامرز اميدي مدير گمرك منطقه ويژه اقتصادي كاوه شهرستان ساوه 
با اشاره به صادرات 180 نوع كاالي صادراتي از اين منطقه به 59 كشور 
جهان گفت: عمده كاالهاي صادر ش��ده از اين گم��رك طي اين مدت 
هيدروكربن س��بك، آبميوه، حالل و تينر، انواع شيش��ه و مصنوعات 
شيش��ه اي )بلورجات(، لوله و پروفيل آهني، كاش��ي، س��يمان، كاغذ، 
چيپس و بوده اس��ت.  وي افزود: طي اين مدت كشورهاي افغانستان، 
عراق، پاكس��تان، قطر، قزاقس��تان، تركيه، بلژيك و بلغارستان عمده 
خريداران كاالهاي ايران��ي از طريق اين گمرك بودن��د.  مدير گمرك 
منطقه ويژه اقتصادي كاوه شهرستان ساوه با اشاره به كاالهاي ترخيصي 
از گمرك منطقه ويژه اقتصادي كاوه اف��زود: ميزان واردات اين گمرك 
طي اين مدت 120 هزار و 307 تن به ارزش 303 ميليون و 242 هزار 
دالر بوده كه توس��ط 105 فعال تجاري از 44 كشور جهان وارد كشور 
شده است. اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با وجود تحريم هاي 
امريكا از نظر وزني 41 درصد و از نظ��ر ارزش دالري 20 درصد افزايش 
نشان مي دهد.  اميدي ادامه داد: عمده كاالي وارداتي اقالم سرمايه اي، 
واس��طه اي و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي مستقر در شهرك 
صنعتي كاوه از قبيل ماش��ين آالت و دس��تگاه هاي خط توليد، پاكت 
آبميوه، كنستانتره، كويل آلومينيوم، ضايعات كاغذ، انواع پوره، خمير 
كاغذ، اسانس خوراكي، ورق آلومينيوم... بوده اند كه عمدتاً از كشورهاي 
امارات متحده عربي، چين، تركيه، آلمان، اياالت متحده امريكا، عراق، 

هند، تركيه، اسپانيا و... از طريق اين گمرك به كشورمان وارد شده اند.

حوريه ملكي

  كرمان: نماينده مردم زرند و كوهبنان در مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: به زودي عمليات اجرايي بزرگ ترين مجتمع س��رب و روي كشور 
در شهرستان كوهبنان اس��تان كرمان آغاز خواهد ش��د. حسين اميري 
خامكاني افزود: اين واحد با ظرفيت 300 هزار تن كنسانتره سرب و روي، 
در سه فاز و با سرمايه گذاري حدود 2 هزار ميليارد توماني احداث خواهد 
شد. وي با بيان اينكه توليد شمش و روي در فازهاي بعدي اين مجتمع در 
دستور كار قرار دارد ادامه داد: براي شروع عمليات ساخت اين مجتمع از 
چند سال قبل مذاكرات متعددي با بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري 

طرح انجام شده است. 
  خراسان ش�مالي: مس��ئول چغندرقند س��ازمان جهادكشاورزي 
خراسان شمالي گفت: امسال، 11 هزار تن شكر از محصول چغندرقند در 
استان توليد شد كه اين ميزان 47 درصد شكر مصرفي استان است. فاطمه 
ستايش با بيان اينكه از سطح يك هزار و 700 هكتار از كشتزارهاي استان در 
سال جاري، 75 هزار و 344 تن چغندرقند توليد شد، اظهار داشت: عملكرد 
توليد اين محصول در واحد سطح 45 تن در هر هكتار است. وي ميزان شكر 
مصرفي استان خراسان شمالي را با توجه به جمعيت863 هزار نفري، 23 
هزار و 303 تن دانست و افزود: 12 هزار و 303 تن شكر مورد نياز استان نيز 

از ساير منابع از جمله فرآوري شكر خام به دست مي آيد. 
   كرمانشاه: مديركل دفتر طرح ها و تأمين مالي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از صدور 58 هزار جواز تأسيس در سراسر كشور خبر داد و افزود: 
سهم كرمانشاه از اين رقم هزار و 379 طرح است كه پيش بيني مي شود به 
43 هزار شغل در استان منجر شود كه از اين نظر كرمانشاه رتبه هفدهم 
كشوري است. عليرضا هادي عصر در نشست كارگروه صنعت و معدن استان 
در استانداري كرمانشاه افزود: رتبه استان كرمانشاه از نظر تعداد هيجدهم 
كشوري است كه سرمايه حدود 3/5 درصد را به خود اختصاص داده است. 
  آذربايجان غربي: مديرعامل شركت گاز آذربايجان غربي گفت: همزمان 
با دهه فجر امسال گازرساني به 45 روستا و 63 طرح صنعتي با 385 ميليارد 
ريال هزينه در اس��تان به بهره برداري مي رسد. عليرضا شيخي افزود: اين 
روستاها در شهرستان هاي مهاباد، مياندوآب، شاهين دژ، تكاب، پيرانشهر، 
سردشت، نقده و اروميه قرار دارند. وي اضافه كرد: براي گازرساني به اين 
روستاها بيش از 490 كيلومتر شبكه گذاري در مناطق مختلف مركزي و 

جنوبي آذربايجان غربي انجام شده  است. 
  خراس�ان جنوبي: مع��اون فرهنگ��ي اداره كل تبليغات اس��المي 
خراسان جنوبي گفت: 130 گفتمان ديني با هدف تبيين اهداف انقالب 
اسالمي همزمان با دهه فجر امسال در استان برگزار مي شود. حجت االسالم 
محمدعلي سلم آبادي افزود: ختم يك ميليون قرآن نيز از برنامه هايي است 
كه توسط دارالقران سازمان تبليغات اسالمي پيش بيني شده است. وي 
برگزاري تجمع بزرگ فاطمي در همه شهرهاي استان را از جمله برنامه هاي 
دهه فجر امسال برشمرد و تصريح كرد: اين برنامه همزمان با ايام فاطميه 

آغاز شده و تا 22 بهمن ادامه دارد. 
  كهگيلويه و بويراحمد: مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: تاكنون 21 هزار تن انواع كود شامل اوره، فسات و پتاس 
بين كشاورزان اين استان توزيع شده است. عيسي راستين نسب با اشاره 
به اينكه از اين ميزان 17 هزار تن كود اوره، 2 هزار و 400 تن كود فسفات و 
يك هزار و 400 تن كود پتاس بوده است، افزود: ميزان كود اختصاص يافته 

به استان 22 هزار تن بوده است كه بقيه پس از انتقال توزيع خواهد شد. 

1۳ پروژه مجموعه     گيالن
ش�يالت اس�تان 
گيالن در هش�ت شهرس�تان به مناس�بت فرا 
رسيدن دهه مبارك فجر به بهره برداري مي رسد. 
عظيم مدبري سرپرست اداره كل شيالت گيالن 
با اشاره به اينكه اين استان از مراكز مستعد كشور 
جهت توسعه صنايع شيالتي محسوب مي شود در 
همين راستا تعداد 13 پروژه شيالتي اين استان به 
مناسبت ايام دهه مبارك فجر در شهرستان هاي 
رش��ت، تالش، رضوانشهر، ماس��ال، صومعه سرا، 
آستانه اش��رفيه، املش و رودس��ر به بهره برداري 
مي رس��د. گفت: برخي از طرح هاي شيالتي كه 
به زودي در استان گيالن مورد بهره برداري قرار 
مي گيرد به پرورش انواع ماهيان گرمابي و سردابي 
اختصاص پيدا كرده اس��ت.  وي تكثير و پرورش 
زالوي طب��ي را از ديگر پروژه هاي ش��يالتي قابل 
افتتاح اس��تان گيالن اعالم كرد و اف��زود: عالوه 

بر طرح هاي پرورش��ي و تكثير، در ايام دهه فجر 
امسال دو اسكله شناور نيز در استان گيالن مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد كه براي ايجاد آن بالغ 
بر 90 ميليارد و 534 ميلي��ون ريال اعتبار صرف 

شده است.  سرپرس��ت اداره كل شيالت گيالن 
از فراهم شدن زمينه اشتغال به صورت مستقيم 
و غيرمس��تقيم ب��راي 58 نفر به واس��طه افتتاح 
طرح هاي جديد شيالتي در گيالن سخن گفت و 

تصريح كرد: بخش شيالت از ظرفيت و پتانسيل 
بسيار خوبي براي اش��تغالزايي برخوردار است به 
همين علت ش��يالت به عنوان يكي از مؤلفه هاي 
توس��عه اي گيالن محس��وب مي ش��ود.  مدبري 
بازس��ازي ذخاير ماهي و حف��ظ ذخاير ژنتيكي 
آبزيان را يكي از اهداف عاليه سازمان شيالت ايران 
به ويژه استان هاي ساحلي تلقي كرد و بيان داشت: 
مجموعه ش��يالت اس��تان گيالن نيز در راستاي 
سياست گذاري هاي انجام ش��ده براي تحقق هر 
چه بيشتر اهداف مورد اشاره برنامه ريزي مي كند.  
وي استان گيالن را در زمينه بازسازي ذخيره انواع 
ماهيان اس��تخواني و خاوياري مركزي پيشرو در 
سطح كشور دانست و خاطرنشان كرد: مجموعه 
شيالت استان گيالن تاكنون در اين راستا توانسته 
ضمن تدوين يك برنامه ريزي خيلي دقيق گام هاي 
بسيار مؤثري در حوزه آبزي پروري و پايدار كردن 

فعاليت هاي صيد و صيادي بردارد. 

افتتاح 13 پروژه شيالت استان گيالن در دهه فجر

شناسنامه شهيد سليماني در قم رونمايي شد 
آيين رونمايي     قم
از شناس�نامه 
شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني با حضور 
خان�واده معظم ش�هدا در قم برگزار ش�د. 
آيين رونمايي از شناس��نامه شهيد سپهبدحاج 
قاسم سليماني شامگاه يك شنبه با حضور سردار 
گنجعلي فرمانده لشكر عملياتي 17 امام علي بن 
ابيطالب)ع(، تني چند از مس��ئوالن اس��تاني و 
كشوری در س��الن همايش هاي اداره كل ارشاد 

استان قم برگزار شد.  سيدمحمدحسن يزدي نژاد مسئول سازمان بسيج هنرمندان استان قم در اين مراسم 
گفت: انتقال مفاهيم ديني در قالب هاي هنري به نسل جوان از رويكردهاي مهم سازمان بسيج هنرمندان 
استان است.  وي افزود: در شناسنامه شهيد حاج قاسم سليماني گزيده اي از خصوصيات فردي و اجتماعي و 
آداب اخالقي شهيد حاج قاسم سليماني جمع آوري شده  كه به زبان هاي عربي، اردو و انگليسي در حال چاپ 
است.  به گفته يزدي نژاد مسئول سازمان بسيج هنرمندان استان قم، با توجه به شهرت جهاني و خصوصيات 

منحصربه فرد اين سردار بزرگ رشيد اسالم مي توان اين ويژگي ها را در نسل آينده كشور نهادينه كرد. 

نصب سامانه سپهتن در ۱2 هزار دستگاه اتوبوس كشور 
سامانه سپهتن     قزوين
در حال حاضر 
در12 هزار دس�تگاه ناوگان اتوبوس كشور 

نصب شده است. 
مرتضي اللهياري مع��اون دفتر آم��ار ايمني 
و ترافيك س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل 
جاده اي كشور كه به استان قزوين سفر كرده 
بود گفت: سامانه سپهتن از سال 95 به منظور 
پايش هوشمند تردد ناوگان جاده اي راه اندازي 

شده و با مجهز بودن به دوربين، سرعت و چگونگي تردد ناوگان و راننده را از مبدأ تا مقصد به صورت 
برخط كنترل مي كند.  وي افزود: همچنين براس��اس مصوبه شوراي اقتصاد، سامانه سپهتن بايد بر 
روي 350 هزار دستگاه ناوگان باري برون شهري هم نصب شود.  اللهياري اظهار داشت: با اين سامانه 
هوشمند، تمام رفتار راننده اتوبوس در مسير حركت رصد شده و تخلف هايي چون سرعت غيرمجاز 

يا ساعت كار غيرمجاز شناسايي و به پاسگاه هاي پليس راه مخابره مي شود. 

اجراي سوگواره ياس نبوي در 26 امامزاده سمنان  
همزمان با ايام      سمنان
ش����هادت 
حضرت زهرا )س( طرح سوگواره ياس نبوي 
در 26 امامزاده و بقعه متبركه شاخص سطح 
اس�تان س�منان در حال برگزاري اس�ت. 
حجت االس��الم روح اهلل عرفان��ي سرپرس��ت 
معاونت فرهنگي و اجتماعي اداره كل اوقاف 
و امور خيريه استان سمنان گفت: در راستاي 
اجراي امينانه نيات مرتبط با عزاداري حضرت 

زهرا)س( و تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگي جامعه، همانند سنوات گذشته اين ويژه برنامه در 
بقاع شاخص استان و با دعوت از سخنرانان و مداحان و اجراي برنامه هاي ايام فاطميه برگزار مي شود.  
وي افزود: براساس برنامه ريزي انجام  شده سوگواره ياس نبوي در شش امامزاده در شهرستان هاي 
سمنان و سرخه، در سه امامزاده شهرستان ش��اهرود، شش امامزاده شهرستان دامغان، دو امامزاده 
شهرستان هاي گرمسار و آرادان، س��ه امامزاده شهر بس��طام، چهار امامزاده شهرستان ميامي و دو 

امامزاده شهرستان مهديشهر برگزار مي شود. 

مبارزه با ملخ صحرايي در ۴۵0 هكتار از اراضي سيستان و بلوچستان
با ورود موج      سيستان وبلوچستان
س�وم مل�خ 
صحرايي از مرز پاكستان به استان سيستان 
وبلوچس�تان، از اوايل آذرماه س�ال جاري 
تاكنون كار مب�ارزه با آفت در س�طح ۴50 
هكت�ار از اراضي شهرس�تان هاي س�رباز، 
كنارك، چابهار و فنوج انجام ش�ده اس�ت. 
غالمحسين تيموري مديرحفظ نباتات سازمان 
جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان 
در بازديد از نحوه مراحل انجام مبارزه با ملخ هاي صحرايي با اشاره به انجام سم پاشي در 450 هكتار از 
اراضي شهرستان هاي سرباز، كنارك، چابهار و فنوج گفت: در اين مرحله با توجه به جابه جايي مداوم 
ملخ صحرايي در روز از يك منطقه به منطقه ديگر، مبارزه شبانه با ملخ صحرايي را در دستور كار قرار 
داده و در بدو ورود اين آفت در نقاط مرزي مبارزه انجام مي شود.  وي افزود: ملخ صحرايي در شب ها 

تحرك كمتري دارند و مبارزه شبانه بهترين فرصت براي نابودي آنها مي باشد.

 ساخت ۵ هزار واحد مسكوني 
در مناطق سيل زده لرستان  

احداث 5 هزار واحد مس�كوني در    لرستان
مناطق سيل زده استان لرستان پايان 
يافته و پيشرفت فيزيكي مابقي واحدهاي احداثي ۷5 درصد است. 
گودرز اميري معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان 
با اشاره به ساخت 5 هزار واحد در مناطق سيل زده لرستان گفت: 
اين مهم موجب ش��د تا ركورد جديدي براي بازس��ازي مناطق 
سيل زده كشور توسط بنياد مس��كن انقالب اسالمي در لرستان 
ثبت ش��ود.  وي افزود: با اتمام تعمير20 هزار واحد مس��كوني، 
پرونده تعميرات واحدهاي آسيب ديده از سيل در لرستان بسته 
شده و از مجموع 12هزار و 500 واحد احداثي در اين استان 11 
هزار و 500  فونداسيون، 10هزار و 500 اسكلت و 8 هزار و 500 
واحد سقف به اتمام رسيده است.  معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري لرستان تصريح كرد: تا اواخر آذرماه امسال تمام 49 
هزار و 500 واحد مس��كوني سيل زده استان لرس��تان به بانك 
معرف��ي و 250 ميليارد تومان كمك بالعوض ب��ه صاحبان اين 

واحدها پرداخت شده است. 

 افتتاح و كلنگ زني
 ۱۳ پروژه برق رساني در نهاوند 

مدير امور برق شهرستان نهاوند    همدان
از افتتاح و كلنگ زني 1۳ پروژه 
برق رساني با اعتبار ۴/1 ميليارد تومان همزمان با دهه فجر در 

نهاوند خبر داد. 
رضا ش��يردره مدير امور برق شهرس��تان نهاوند گفت: 13 پروژه 
برق رس��اني با اعتبار 4/1 ميلي��ارد تومان همزمان ب��ا دهه فجر 
در نهاوند افتتاح و كلنگ زني مي ش��ود.  وي اف��زود: اين پروژه ها 
شامل توس��عه و احداث ش��بكه هاي توزيع برق، اصالح و بهينه 
شبكه تعميرات نگهداري ش��بكه تعمير و نگهداري اصالح لوازم 
اندازه گيري معيوب و مقاوم سازي ش��بكه هاي توزيع برق است.  
مدير امور برق شهرستان نهاوند نيروگاه خورشيدي، اصالح و بهينه 
شبكه هاي خيابان سعدي، احداث پست هوايي بلوار شهيد چمران، 
احداث پست هوايي جنب بخشداري خزل، احداث پست هوايي بره 
فراخ جديد، اصالح و جابه جايي پست هوايي بيد سوخته، اصالح و 
بهينه شبكه فشار ضعيف كرك و اصالح و مقاوم سازي شبكه فشار 

متوسط گيان را از جمله اين طرح ها برشمرد.

 ۳۴0 طرح اشتغال و توليد 
در خراسان جنوبي افتتاح مي شود

سرپرست اداره كل تعاون، كار و     خراسان جنوبي
رفاه اجتماعي خراسان جنوبي با 
اش�اره به آغاز پروژه هاي خرد و بزرگ در استان در ايام دهه 
فجر، گفت: ۳۴0 طرح اش�تغال و توليد بالغ بر ۳15 ميليارد 
ريال در مركز و شهرس�تان هاي اس�تان افتتاح خواهد شد. 
غالمرضا اشرفي، سرپرس��ت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
خراسان جنوبي با اشاره به افتتاح 340 طرح اشتغال در اين استان 
در دهه فجر گفت: در اين ايام در مركز شهرستان هاي استان 136 
برنامه و 25 برنامه اجتماعي، فرهنگي و ورزشي در مركز استان برگزار 
خواهد شد.  وي افزود: عطرافشاني مزار ش��هدا و برگزاري مراسم 
بزرگراشت شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني از ديگر برنامه هاست.  
سرپرس��ت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبی 
تصريح كرد: تيم هاي زورخانه اي استان هاي مختلف همزمان با دهه 
فجر به خراسان جنوبي وارد خواهند شد و مسابقات زورخانه اي و 
پهلواني كارگران كشور به ميزباني اين اس��تان16 و 17 بهمن در 

حاجي آباد بيرجند برگزار خواهد شد. 

 افتتاح 1000 پروژه بهداشتي و درماني 
طي ۵0 هفته در كشور

 بزرگ ترين پارك گردشگري 
ساحل خليج فارس دهه فجر در بوشهر افتتاح می شود

مع�اون درمان     كاشان
وزير بهداشت از 
افتت�اح و بهره برداري از ي�ك هزار پروژه 
بهداشتي و درماني در سطح كشور طي 50 

هفته در قالب پويش 2050 خبر داد. 
قاسم جان بابايي معاون درمان وزير بهداشت 
كه به كاش��ان س��فر كرده بود با بيان اينكه 
پويش سراس��ري 2050 در كش��ور اجرايي 
ش��ده گفت: اين پويش آذرماه سال جاري با 
حضور رئيس جمهور در آذربايجان ش��رقي 
كليد خ��ورد و ط��ي آن قرار ش��د 20 پروژه 
بهداش��تي درماني تا پايان س��ال در سراسر 
كشور به بهره برداري برس��د.  وي با اشاره به 
افتتاح يك هزار پروژه بهداش��تي و درماني 
طي 50 هفته در سراس��ر كش��ور افزود: در 
قالب اين پويش 65 بيمارس��تان و 8 هزار و 
100 تخت بيمارستاني به مجموعه بهداشتي 
درماني كشور اضافه مي شود.  معاون درمان 
وزير بهداش��ت با اش��اره به اينكه ب��ا افتتاح 
و بهره ب��رداري از اين پروژه هاي بهداش��تي 
بسياري از نيازهاي سخت افزاري هموطنان 

حل مي ش��ود، تصريح ك��رد: انج��ام موفق 
اين پوي��ش با وج��ود تحريم ه��اي امريكا و 
استكبار جهاني بر عليه مردم و نظام مقدس 
جمهوري اس��المي انجام ش��ده كه نشان از 
س��عي و اهتمام مديران وزارت بهداشت در 
ارائه خدم��ات مطلوب به هموطنان اس��ت.  
وي در بخش ديگري از س��خنان خود يكي 
از مهم ترين اولويت هاي اين پويش را افتتاح 
و بهره ب��رداري از خانه ه��اي بهداش��تي در 
روس��تاها و مناطق كمتر برخوردار كش��ور 
دانست و خاطرنشان كرد: از ديگر حوزه هايي 
كه در اي��ن پويش به آن اهميت داده ش��ده 
اس��ت افتت��اح و بهره ب��رداري از پايگاه هاي 
اورژانس شهري و جاده اي است.  جان بابايي 
با بيان اينكه در بهترين اوضاع كشور 4 هزار 
و 700 تخت بيمارس��تاني در يك س��ال به 
بهره برداري رس��يده اس��ت، اذعان داشت: 
ساخت و توس��عه مكان های درمانی تا زمان 
رسيدن به استانداردها در استان های مختلف 
كش��ور با جديت در اين دولت ادامه خواهد 

داشت.  

ربندر  ش�هردا     بوشهر
بوشهر از افتتاح 
پارك س�احلي و گردش�گري ليان بوشهر با 
جاذبه هاي بك�ر و منظره طبيع�ي به عنوان 
بزرگ تري�ن و زيباترين پارك كن�ار خليج 

فارس در دهه فجر خبر داد. 
سيد نورالدين اميري شهردار بوشهر گفت: پروژه 
احداث پارك ليان با جاذبه ه��اي بكر و منظره 
طبيعي دريا ضمن ايجاد تحولي بزرگ در حوزه 
گردشگري و رشد چشمگير سرانه فضاي سبز 
شهر بوشهر در دهه مبارك فجر به بهره برداري 
خواهد رس��يد.  وي افزود: يك��ي از ويژگي هاي 
گردشگري بوشهر س��احل زيباي خليج فارس 
است كه در اين راستا زيرساخت هاي الزم براي 
بهره مندي گردشگران از سواحل خليج فارس 
شده است.  شهردار بوش��هر با بيان اينكه عالوه 
بر اجراي پروژه هاي مختل��ف عمراني، رفاهي و 
خدمات شهري، توس��عه زيرساخت هاي پارك 
ساحلي و گردشگري مورد توجه قرار دارد ادامه 
داد: در راس��تاي بهره ب��رداري از ظرفيت هاي 
توريستي بوش��هر، پارك گردشگري ساحلي و 

دريايي ليان به شهرداري واگذار و در اين زمينه 
طرح هاي مهمي در استفاده گردشگران از موهبت 
خليج فارس اجرا شده است.  اميري توضيح داد: 
مساحت پارك ساحلي ليان بوشهر براي اجراي 
پروژه هاي گردشگري در فاز نخست را 2/2 هكتار 
دانست و گفت: در اين پارك با جاذبه هاي بكر و 
منظره طبيعي و به عنوان بزرگ ترين و زيباترين 
پارك كن��ار خليج فارس ضمن توس��عه فضاي 
سبز و تفريحي زيرس��اخت هاي الزم براي رفاه 
و آسايش گردشگران فراهم ش��ده است.   وي، 
بوشهر را در مسير توس��عه و پيشرفت دانست و 
تصريح كرد: براي اجراي طرح هاي زيرساختي 
در پارك ساحلي و گردشگري ليان بوشهر 81 
ميليارد ريال اختصاص يافته اس��ت.  ش��هردار 
بوشهر تصريح كرد: شهرداري بندر بوشهر براي 
رونق گردش��گري به اجراي پروژه هاي مرتبط 
با اين حوزه اهتمام جدي داش��ته و از ظرفيت 
س��رمايه گذاران بخش خصوصي براي ورود به 
حوزه گردشگري به طور ويژه استقبال مي كند.  
به گفته وي، با افتتاح اي��ن پارك عالوه بر رونق 

گردشگري مي توان ايجاد اشتغال كرد. 


