
اجراي طرح مطالعه منشور روحانيت در مدارس علميه همدان
معاون تهذيب     همدان
علميه  حوزه 
استان همدان از اجراي طرح مطالعه منشور 
روحانيت در مدارس علميه همدان خبر داد. 
حجت االسالم سيدمحمدرضا مليحي، معاون 
تهذيب حوزه علميه همدان، با اش��اره به سوم 
اسفند س��الروز انتشار منش��ور روحانيت امام 
خميني )ره(، گفت: در اسفند سال ۶۷ حضرت 
امام خميني )ره( نام��ه اي خطاب به حوزه هاي 

علميه و روحانيون، تحت عنوان منشور روحانيت را منتشر كردند كه مي توان به عنوان چراغ راه روحانيت 
نام برد.  وي افزود: از آنجايي كه مخاطب اين منشور همه طالب و حوزه هاي علميه هستند، بازخواني و تكرار 
مطالب آن بسيار ضروري و مهم است.  معاون تهذيب حوزه علميه استان همدان، با بيان اينكه همه ساله 
در اين ايام برنامه هاي ويژه اي در زمينه بازخواني منشور روحانيت در مدارس و حوزه هاي علميه سراسر 
كشور برگزار مي شود، خاطر نشان كرد: بنابر هماهنگي هايي كه صورت گرفته است، مقرر شد تا امسال در 

مدارس سطح استان همدان، متن اين منشور مورد مطالعه و خوانش قرار گيرد.
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88498441سرویس  شهرستان

از آنجا كه اردبيل      اردبيل
دركريدور غرب 
به ش�رق قرار دارد لذا به قطار سريع الس�ير 
مجهز مي شود كه در رديف بودجه سال آينده 
اين ط�رح م�ورد توجه ق�رار گرفته اس�ت. 
صديف بدري سخنگوي كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه اردبيل صاحب 
قطار سريع السير مي ش��ود، گفت: استان اردبيل 
با وجود 300 كيلومتر مرز مشترك با آذربايجان 
نتوانسته اس��ت از اين همجواري استفاده كند و 
به همين دليل شايسته اس��ت به كريدور ملي و 
بين المللي وصل شده و جايگاه تجارت خودمان 
را احيا كني��م.  وي به تاريخ اين دي��ار و اهميت 
احياي جاده ابريش��م در بهره من��دي از مزاياي 
كريدور ش��مال به جنوب و غرب به شرق اشاره 
و خاطرنش��ان كرد: در دوره گذشته مجلس در 
همين بازار ق��ول دادم كه اين كري��دور را براي 
اس��تان احيا كنيم كه بخش مهمي از اين كار به 

نتيجه رسيده اس��ت.  نماينده مردم اردبيل، نير، 
نمين و سرعين در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
نمايندگان مجلس دهم راه آهن اردبيل – ميانه را 
كه كريدور خاموش شده بود، در اولويت دولت قرار 
دادند تا با اتصال اين خط ريلي به شمال استان و 

اتصال به كريدور قفقاز امكان تبادل كاال از خليج 
فارس تا كشورهاي آسياي ميانه فراهم  آيد.  بدري 
بيان كرد: راه آهن اردبي��ل عالوه بر بهره مندي از 
اعتبارات ملي از رديف فاينانس داخلي برخوردار 
شده و اميدواريم با افتتاح آن در سال آينده و ادامه 

اين مسير تا پارس آباد فرصت توسعه تجارت براي 
اين اس��تان فراهم  آيد.  وي از اتص��ال اردبيل به 
خط ريلي سريع الس��ير اروميه – تبريز – اردبيل 
به عنوان زنجيره بهم پيوسته شمالغرب خبر داد و 
گفت: در بودجه سال آينده اعتبار خاص براي اين 
پروژه تأمين خواهد ش��د.  سخنگوي كميسيون 
عمران مجلس اف��زود: در كنار خط��وط ريلي با 
افزايش اعتبارات حوزه راه ها چهارخطه اردبيل– 
مشگين ش��هر، نير – س��راب، اردبيل – سرچم 
و نمين – آستارا هدف گذاري ش��ده تا ترانزيت 
كاالها و حمل و نقل جاده اي به س��هولت انجام 
شود.  بدري با اشاره به اينكه خطوط ريلي به دليل 
دارا بودن دو ويژگي مهم از جمله امنيت و ارزاني 
مي تواند نقش مهمي در زمينه صادرات بازي كند 
تصريح كرد: اين دو ويژگي مهم در كنار توسعه و 
رونق اشتغال و درآمد زايي موجب شده تا اجراي 
اين طرح با شدت مورد استقبال مردم و مسئوالن 

استان قرار بگيرد. 

اردبيلصاحبقطارسريعالسيرميشود

يورش دوباره ملخ ها به زمين هاي كشاورزي در فارس   
سازمان جهاد     فارس
كش�اورزي 
استان فارس با اعالم خبر هجوم يك دسته 
بزرگ ملخ صحرايي به شهرستان هاي مهر 
و المرد، براي مقابله با اين آفت به نيروهاي 
خود در جنوب استان اعالم آماده باش داد. 
به گزارش س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان 
فارس، با توجه به ورود يك دس��ته بزرگ ملخ به 
شهرس��تان هاي مهر و المرد، الزم است هر چه 

سريع تر با هماهنگي فرمانداران شهرستان نسبت به تعيين وضعيت ملخ در شهرستان هاي مربوطه، امكانات 
موجود و ساير موارد سريعاً اقدام و گزارش آن را به مديريت حفظ نباتات استان فارس اعالم كنند.  حميد دبيري 
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان فارس آذرماه امسال اعالم كرد: با توجه به پيش بيني هاي 
انجام شده و اخطارها و نقشه هاي سازمان فائو )سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد( و بخش حفظ نباتات 

وزارت جهاد كشاورزي احتمال هجوم ملخ در ماه هاي آخر سال ۹۸ به استان فارس وجود دارد.

فعاليت 240 مركز جامع سالمت در هرمزگان 
بيش از 3 هزار نفر     هرمزگان
در 240پايگاه هاي 
سالمت، خانه هاي بهداشت و مركز درماني به 
ص�ورت الكترونيك خدم�ات ارائه مي كنند. 
كاووس ديندارلو معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي هرمزگان با بيان اينكه بيش از ۲40 مركز 
جامع س��المت در هرمزگان فعاليت مي كند، 
گفت: در اين مراكز، خدمات بهداشت محيط، 
تغذيه و دندانپزش��كي به ص��ورت رايگان ارائه 

مي شود.  وي افزود: در شهر هاي باالي ۲0 هزار نفر مراكز جامع سالمت و پايگاه بهداشتي فعاليت مي كنند.  
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ادامه داد: در روستا هاي استان هم ۱3۵ مركزخدمات 
جامع سالمت و ۵۵۸ خانه بهداشت فعاالند.  ديندارلو با اشاره به اينكه به طور ميانگين ۲ تا 3 هزار نفر زير 
پوشش يك مراقب سالمت قرار دارند، تصريح كرد: در بندرعباس هم بيش از ۷0 مركز جامع سالمت 
فعاليت مي كند.  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ادامه داد: در استان هرمزگان هم هفت 

شهربندرعباس، بندرلنگه، ميناب، رودان، قشم، كيش و حاجي آباد باالي ۲0 هزار نفر جمعيت دارد. 

1000 تن شكر بين خانوارهاي آذربايجان غربي توزيع مي شود
از آنج�ا كه در     آذربايجان غربي
تأمي�ن ش�كر 
مورد نياز استان آذربايجان غربي هيچ گونه 
مشكلي وجود ندارد، لذا براي تأمين اين كاال 
1000تن شكر بين خانوارها توزيع مي شود. 
غالمرضا بابايي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربايجان غربي با اشاره به اينكه ۱000تن 
ش��كر بين خانواره��اي آذربايجان غرب��ي توزيع 
مي شود، گفت: در تأمين شكر مورد نياز استان هيچ 
گونه مشكلي وجود ندارد.  وي با بيان اينكه آذربايجان غربي با وجود پنج كارخانه توليد قند و زمين زير كشت 
چغندر قند در كشور يكي از قطب هاي توليد كشور است، افزود: طي سال جاري در استان بيش از يك ميليون 
و 300 هزار تن چغندر قند در مزارع استان توسط كشاورزان توليد و تحويل كارخانجات قند استان شده است.  
رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت آذربايجان غربي ادامه داد: با توجه به توليد چغندرقند در استان بيش از 

3۶ ميليون و ۶۶۵ هزارتن شكر در پنج كارخانه قند استان توليد و جهت مصرف به بازار عرضه شده است.

كسب رتبه سوم كاهش تصادفات جاده اي 
كشور از سوي چهارمحال و بختياري

چهارمح�ال و بختي�اري ب�ا      چهارمحال و بختياري
اختصاص يك درص�د از آمار 
تصادفات كشور به خود، رتبه سوم در كاهش تصادفات در بين 

31 استان كشور را از آن خود كرده است. 
غالمعلي نوربخش رئي��س پليس راه چهارمح��ال و بختياري با 
اش��اره به كس��ب رتبه س��وم كاهش تصادفات جاده اي كشور از 
سوي چهارمحال و بختياري، گفت: براساس اعالم پزشكي قانوني 
چهارمحال و بختياري آمار فوتي هاي ناش��ي از تصادفات در ۱0 
ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته ۹ درصد كاهش پيدا كرده 
است.  وي با اشاره به كاهش تعداد مجروحان تصادف در مقايسه 
با سال گذشته، افزود: تعداد مجروحان ناشي از تصادفات رانندگي 
نيز ۸ درصد كاهش داشته اس��ت.  رئيس پليس  راه چهارمحال و 
بختياري با اعالم اينكه تعداد تصادفات با خودرو سواري در استان 
نيز ۷۵ درصد كاهش داشته اس��ت، بيان كرد: براساس آمار ۱0 
ماهه سال جاري اتوبوس و ميني بوس و تاكسي در استان دودرصد 

و واژگوني خودرو 43 درصد كاهش پيدا كرده است.

 توليد 2 ميليون شاخه گل نرگس
 در لرستان 

امسال بيش از 2 ميليون شاخه     لرستان
گل نرگس در سطح 27 هكتار از 

نرگس زارهاي لرستان برداشت مي شود. 
علي رضا احمدوند مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي لرستان با 
اشاره به برداشت ۲ميليون شاخه گل نرگس از سطح ۲۷ هكتار از 
مراتع اين استان گفت: سطح زيركشت نرگس زارها در لرستان ۲۷ 
هكتار مي باشد كه ۲۵ هكتار آن در شهرستان پلدختر و دو هكتار 
ديگر در شهرستان رومشكان است.  وي افزود: تنها در شهرستان 
پلدختر امكان برداشت گل نرگس وجود دارد.  وي گفت: ۱0هكتار 
از نرگس زارهاي پلدختر آبي و ۱۵ هكتار آن ديم است. همچنين 
۹0 نفر بصورت مستقيم و غيرمستقيم در اين گلزارها مشغول بكار 
هستند.  مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي لرستان ادامه داد: 
تنوع آب و هوايي مناسب در پلدختر كشاورزان را مجاب كرده تا 
به كشت گل نرگس روي آورند.  احمدوند گفت: عالوه بر مصرف 
داخل در استان هاي كشور، گل نرگس لرستان به كشورهاي حوزه 

خليج  فارس صادر مي شود.

 برگزاري 1۳۸ رويداد با مضمون 
جشن نوروزگاه در خراسان رضوي 

مدي�ركل مي�راث فرهنگ�ي،      خراسان رضوي
گردش�گري و صناي�ع دس�تي 
خراس�ان رضوي از برگزاري 13۸ رويداد با مضمون »جشن 

نوروزگاه« در سراسر استان خبر داد. 
ابوالفضل مكرمي فر مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي خراسان رضوي با بيان برگزاري ۱3۸ رويداد با مضمون جشن 
نوروزگاه در خراسان رضوي گفت: در بخش رويدادهاي گردشگري 
اقدامات خوبي را آغاز كرده ايم كه يك مورد از آن جشن نوروزگاه است 
و به آيين هاي نوروزي پرداخته و هرساله در سطح استان اتفاق مي افتد.  
وي افزود: امسال نيز ۱3۸ رويداد را با مضمون جشن نوروزگاه در سراسر 
استان خواهيم داشت كه در ۲۸ شهرستان و مجموعه هاي تاريخي، 
فرهنگي و نيز در مرز ايران و تركمنستان برگزاري اين رويدادهاي مهم 
انجام خواهد شد.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراسان رضوي خاطرنشان كرد: نوروز يكي از صدها رويدادي است كه 
چنانچه با نمايش و تئاتر درآميخته شود، به عقيده من نشاط اجتماعي 

را در بين مردم به شكل عميق تري در پي خواهد داشت. 

تخصيص 10 درصد ظرفيت بيمارستان هاي 
اصفهان براي مقابله با كرونا

 تشكيل كارگروه مقابله با ويروس كرونا 
در گيالن

ي  س���خنگو    اصفهان
دانش�گاه علوم 
پزشكي اصفهان از تخصيص 10 درصد از ظرفيت 
همه بيمارستان هاي اين استان براي آماده باش 
و كنت�رل و مقابله با بيم�اري كرونا خب�ر داد. 
آرش نجيمي سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي 
اصفه��ان گف��ت: ۱0 درص��د از ظرفي��ت همه 
بيمارستان هاي اس��تان با امكانات و تجهيزات 
الزم براي پذيرش و مراقبت از بيماران احتمالي 
و مشكوك مبتال به بيماري كرونا در آماده باش 
هستند.  وي با اشاره به جلس��ه ستاد بحران كه 
با حضور استاندار و ساير مس��ئوالن و با موضوع 
واكنش سريع در برابر بيماري كرونا در دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان برگزار شد، افزود: در اين 
جلسه موارد مختلفي براي پيشگيري و مقابله با 
بيماري كرونا در اين خطه بررسي و تصميم هايي 
در اين زمينه گرفته ش��د.  س��خنگوي دانشگاه 
علوم پزش��كي اصفهان به بررسي مشكالت سه 
واحد توليدي ماس��ك پزش��كي در اين جلسه 
اشاره و خاطرنش��ان كرد: با توجه به مشكالتي 
كه اين واحدها براي خريد مواد اوليه دارند، مقرر 

بر مساعدت مالي به آنها جهت رفع اين مشكل و 
استمرار فعاليت خط توليد آنها شد.  نجيمي با بيان 
اينكه در زمان حاضر كمبودي در زمينه ماسك 
پزشكي در استان اصفهان نداريم، ادامه داد: اين 
سه واحد، ظرفيت توليد ۱00 تا ۱۲0 هزار ماسك 
در روز را دارند.  سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان تأكيد كرد: همان طور كه بارها گفته شد، 
زدن ماسك جزو اولويت هاي پيشگيري از بيماري 
كرونا نيست و اس��تفاده از آن براي افراد بيمار و 
نزديكان آنها توصيه مي شود.  نجيمي با بيان اينكه 
قيمت انواع ماسك پزشكي افزايش يافته است، 
بدون اشاره به قيمت آنها، تصريح كرد: كار نظارت 
بر قيمت ماسك در اصفهان انجام مي شود.  وي با 
اشاره به اينكه عالئم باليني بيماري كرونا، شبيه 
آنفلوآنزاست، تأكيد كرد: همه بايد به دستورالعمل 
صادر شده از سوي مراجع ذي ربط در اين ارتباط 
توجه كنند.  به گفته س��خنگوي دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان يكي ديگر از مصوبه هاي جلسه 
را استفاده از ظرفيت همه نهادها مانند شهرداري، 
آموزش و پرورش، بهزيس��تي و دانشگاه ها براي 

پيشگيري و مقابله با كرونا ذكر كرد.

رئيس دانش�گاه     گيالن
پزش�كي  علوم 
گيالن از تشكيل كارگروه مقابله با ويروس 

كرونا در اين استان خبر داد. 
ارسالن ساالري رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن با اش��اره به تش��كيل كارگروه مقابله با 
ويروس كرونا در گيالن و بيان اينكه كس��اني 
كه مش��كوك به ويروس كرونا هستند، بعد از 
مشخص شدن نتيجه آزمايش، وضعيت آنها به 
مردم اعالم مي شود، گفت: پيش بيني دانشگاه 
علوم پزش��كي گيالن اين اس��ت كه اكثر اين 
بيماران به ويروس كرونا مبتال نيس��تند.  وي 
افزود: هر فردي كه مشكوك به كرونا باشد تحت 

نظر قرار گرفته شده است.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن ادامه داد: 
مردم نگران نباش��ند، به خصوص اينكه شدت 
 H۱N۱  كشندگي ويروس كرونا از آنفلوانزاي
كه پاييز امسال آن را كنترل كرديم، كمتر است. 
ضمن اينكه هنوز با مواردي از بيماري ضعيف تر 
از آنفلوانزاي  B در كش��ور مواجهيم و بيش��تر 
بيماران تنفس��ي از اين نوع اس��ت.  ساالري با 

اشاره به اينكه ويروس كرونا براي بيماران مزمن 
از جمله ديابتي ها، بيم��اران قلبي، افراد داراي 
عفونت مزمن و نقص ايمني مي تواند خطرناك 
باش��د، گفت: مهم اين اس��ت كه مردم اصول 
بهداشتي مانند شست وشوي مداوم دست ها و 
استفاده از ماسك را هنگام بيماري رعايت كنند.  
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي گيالن افزود: 
آمارهايي كه برخي در مورد تعداد مبتاليان به 
ويروس كرونا را اعالم مي كنند، صحيح نيست و 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي گيالن صادقانه 
هر موردي از كروناويروس را كه اثبات شود، به 

مردم اعالم مي كنند.  
ساالري با اشاره به تش��كيل كارگروه مقابله با 
ويروس كرونا تصريح كرد: اين كارگروه كه براي 
اطالع رساني تشكيل شده اس��ت، وظيفه دارد 
اطالعات دقيق داده و در اين راستا آموزش هاي 
مورد نياز را به مردم ارائه دهي��د كه با اقدامات 
بهداشتي، مي توان با اين بيماري مقابله كرد.  به 
گفته اين مقام مسئول با توجه به آمادگي كامل 
تمام مسئوالن استاني اين بيماري خطر جدي 

نداشته و قابل كنترل است. 

  بوش�هر: معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان بوشهر گفت: ۹ شهرستان اين استان با هجوم ملخ هاي صحرايي 
روبه رو شده است. خسروعمراني افزود: حمله گسترده ملخ ها از طريق 
دريا به استان بوشهر همچنان ادامه دارد. جمعيت ملخ هايي كه امسال 
به استان بوشهر وارد ش��ده به مراتب بيش از سال گذشته است و سال 
گذشته به جز عسلويه و كنگان ساير شهرستان هاي اين استان شامل 
بوشهر، دشتستان، جم، دير، دشتي، تنگستان، گناوه و ديلم به ملخ آلوده 

شدند اما امسال همه شهرستان ها به جز ديلم آلوده شده  است. 

  اردبيل: مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي استان اردبيل 
گفت: امسال ۵0 طرح توليدي و صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي 
استان به بهره برداري رسيده است. محمد اهلي افزود: با افتتاح از اين 
طرح هاي توليدي و صنعتي براي بيش از ۸00 نفر فرصت اشتغال ايجاد 
شده است. وي با اشاره به اينكه حفظ ميزان اشتغال و سرمايه گذاري 
موجود بسيار ارزان تر و آس��ان تر از ايجاد اش��تغال جديد است، بيان 
كرد: با برگزاري جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در استان و با 
حمايت هاي صورت گرفته تالش بر اين است واحدهاي صنعتي راكد و 

غيرفعال به چرخه توليد بازگردند. 

  زنجان: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
زنجان با اشاره به اينكه پنج اثر تاريخي استان در فهرست ميراث ملي 
به ثبت رسيد گفت: اين آثار شامل چهار اثر تاريخي منقول هخامنشي 
و ساساني و يك اثر قاجاريه است. ارجمند افزود: با موافقت شوراي ثبت 
وزارت ميراث فرهنگي يك عدد چكش آهني با دسته چوبي با قدمت 
دوره هخامنشي مكشوفه از معدن نمك چهرآباد، دو عدد تيشه آهني 
با دس��ته چوبي و يك عدد سر كلنگ آهني مكش��وفه از معدن نمك 
چهرآباد با قدمت ساساني آثار ثبت شده هستند. همچنين سنگ مزار 
خليل ميرزا شاهزاده قاجاري پسرعبداهلل ميرزا دارا حاكم زنجان و پسر 

فتحعليشاه قاجار ديگر اثر ثبت شده اين فهرست بود. 

   البرز: مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرج گفت: ساخت و سازهاي 
غيرمجاز در ۲۱ قطعه از اراضي كشاورزي كرج تخريب شد. اسماعيل 
صارمي در حاشيه اجراي حكم قلع و قمع ساخت و سازهاي غير مجاز 
در اراضي كشاورزي صحراي دوم و سوم ماهدشت بيان كرد: تخريب اين 
ساخت و سازهاي غير مجاز در راستاي اجراي تبصره ۲ ماده ۱0 قانون 
حفظ كاربري اراضي كشاورزي با حكم قضايي صورت گرفته است. با 
تخريب اين ساخت و سازها، در مجموع ۲0۸0 متر ديوار و بنا و بيش از 

۲/۵ هكتار از زمين هاي كشاورزي به حالت اوليه بازگردانده شد.

 ذخيره سازي 1200 تن ميوه شب عيد 
در خراسان شمالي

ذخيره سازي هزار و 200 تن سيب و پرتقال      خراسان شمالي
براي تأمين ميوه شب عيد خراسان شمالي 
در حال انجام اس�ت و اين محصوالت با قيمت مصوب توزيع مي شود. 
امين قرباني، سرپرست معاونت امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي با اشاره به اينكه ۱۲00 تن ميوه 
شب عيد در خراسان شمالي ذخيره سازي شده است، گفت: اين ميوه ها 
شامل ۵00 تن سيب و ۷00 تن پرتقال است كه از ۲۵ اسفندماه در بازار 
استان توزيع مي ش��ود. وي افزود: پرتقال مورد نياز، از استان مازندران 
تأمين شده و به سردخانه هاي استان در حال انتقال است و سيب مورد 

نياز هم از باغداران استان خريداري شده است. 
قرباني درباره تأمين مرغ و گوشت مورد نياز شب عيد استان نيز گفت: با 
توجه به اعالم سازمان جهاد كشاورزي، به ميزان كافي جوجه ريزي در 
استان انجام شده و نياز شهروندان به مرغ كاماًل پيش بيني شده است. 
وي در خصوص تأمين گوش��ت قرمز هم اظهار داشت: عالوه بر گوشت 
گرم كه موجود است، درخواست تخصيص ۲00 تن گوشت قرمز منجمد 
براي روزهاي پاياني سال داده شده و به نظر مي رسد مشكلي در تأمين و 
عرضه اين محصول وجود نداشته باشد. قرباني درباره فروش فوق العاده 
كاال به مناسبت نوروز، گفت: در آستانه سال نو، فروش فوق العاده در ۲۸۸ 

واحد صنفي سطح استان انجام مي شود. 

اعالم آمادگي ۳2 مجتمع خدماتي قزوين 
براي ميزباني از مسافران نوروزي 

32 مجتم�ع خدماتي رفاهي اس�تان      قزوين
قزوين با انجام تمهي�دات ويژه آماده 

ميزباني از مسافران نوروز ۹۹ هستند. 
فياض بيگدلي، معاون فني و نظ��ارت اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي قزوين با اش��اره به اينكه 3۲ مجتمع خدماتي رفاهي اس��تان 
قزوين ب��ا انجام تمهيدات ويژه آم��اده ميزباني از مس��افران نوروز ۹۹ 
هس��تند گفت: همزمان با فرا رس��يدن تعطيالت نوروزي و به منظور 
ارزيابي وضعيت و كيفيت خدمات ارائه شده به مسافران، طرح تشديد 
نظارت بر فعاليت اين مجتمع ها در دستور كار جدي اين اداره كل قرار 
گرفته است. وي افزود: با توجه به نزديكي ايام تعطيالت نوروزي انتظار 
داريم تمامي مجتمع هاي خدماتي بين راهي اس��تان با رفع احتمالي 
نواق��ص و ايرادات جزيي و آمادگ��ي كاركنان خود، آماده اس��تقبال و 

پذيرايي از گردشگران و مسافران باشند. 
به گفته اين مقام مس��ئول، در نظارت و بازديده��اي صورت گرفته از 
مجتمع هاي خدماتي رفاهي فعال اس��تان، برخي شاخص ها از جمله 
وضعيت نمازخانه، س��رويس هاي بهداشتي، س��امانه هاي گرمايشي، 
رستوران و آشپزخانه، پاركينگ هاي ورودي و خروجي اين مراكز مورد 
بازرسي بازرس��ان اداره كل قرار مي گيرد. بيگدلي، از مديران و مالكان 
مجتمع هاي خدماتي رفاهي خواست به منظور تسهيل در دسترسي 
جانبازان و معلوالن به خدمات اين مراكز، فضاهاي خود را متناسب با 

وضعيت اين گروه ها مناسب سازي كنند. 
وي اظهار داشت: جذب مسافران به داخل مجتمع هاي خدماتي رفاهي 
و استفاده از امكانات آنها جهت استراحت از مهم ترين اهداف تأسيس 
اين مجتمع ها بوده و در عين حال نيز نقش بس��يار مهم و تأثيرگذاري 
برروي ترافيك جاده اي و كاهش تصادفات رانندگي دارند. معاون فني 
و نظارت اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين يادآور 
ش��د: مجتمع هاي خدماتي رفاهي عالوه بر تأثيرگ��ذاري در كاهش 
حوادث رانندگي به جهت قرارگيري در حاشيه جاده ها، پيش از ورود 
مسافران به داخل شهرها مي توانند ضمن ارائه بسته هاي خدماتي خود، 
همانند ويتريني براي جذب گردش��گر عمل كنند. گفتني اس��ت 3۲ 
مجتمع خدماتي رفاهي در سطح راه هاي اصلي و فرعي استان قزوين 

وجود دارند و سه مجتمع خدماتي نيز در حال احداث است.

  افزايش 25 درصدي صادرات غير نفتي
 از گمركات بوشهر

   بوشهر رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان بوشهر از افزايش 2۵ درصدي 
صادرات كاالي غيرنفتي از استان بوشهر در 10 ماهه امسال خبر داد. 
سيدحسين حسيني رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
در نشست كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي اس��تان بوشهر با اشاره به 
افزايش ۲۵درصدی صادرات غيرنفتی گفت: در ۱0 ماه امسال افزون بر 
۲0 ميليون تن كاال به ارزش ۷ ميليارد دالر از گمركات استان بوشهر صادر 
شد.  وي جايگاه استان بوشهر را در امر صادرات غيرنفتي مهم دانست و 
خاطرنشان كرد: يك پنجم كاالهاي صادراتي كشور از استان بوشهر انجام 
مي شود كه جايگاه مهم اين استان در عرصه تجارت دريايي نشان مي دهد.  
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به واگذاري 
مسئوليت ميز قطر به استان بوشهر از هفته گذشته گفت: با توجه به تفويض 
اختيار انجام شده به اين استان همه دستگاه هاي اجرايي مسئول، بايد در 
اين بخش مساعدت و همكاري الزم را داشته باشند.  حسيني بازارهاي 
هدف صادراتي ايران را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: عالوه بر ۱۵ كشور 
همسايه، دو كشور چين و هندوستان از بازارهاي صادراتي ايران محسوب 
مي شود.  وي بيشترين كاالهاي صادرشده به قطر را محصوالت كشاورزي 
و مواد معدني دانست و افزود: در اين مدت ۱۷4 هزار تن كاال از بندر دير به 
قطر صادرشده است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
تصريح كرد: به زودي ميز ملي پتروشيمي و كودشيميايي به ميزباني يكي از 
شركت هاي پتروشيمي در عسلويه و با حضور يكي از معاونان وزير صنعت، 
معدن و تجارت برگزار خواهد شد.  حسيني در بخش ديگري از سخنان خود 
در خصوص ثبت سفارش گفت: سال گذشته موضوع تخصيص ارز از بانك 
مركزي به وزارت صمت و در ادامه از طرف اين وزارت خانه به سازمان هاي 
صمت استان ها واگذار شده است.  وي افزود: با توجه به موقعيت ويژه اي 
كه بندر بوشهر دارد، ايجاب زيرساخت ها در اين منطقه به شدت در حال 
اجرايي شدن و پيگيري است موضوعي كه در دراز مدت مي تواند اين بندر 

را به يكي از مهم ترين بنادر صادراتي و وارداتي كشور تبديل كند. 

همايش ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين 
علوم جغرافيايي به ميزباني زنجان 

دومي�ن همايش مل�ي انديش�ه ها و     زنجان
فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي 

در دانشگاه زنجان برگزار مي شود. 
دومين همايش ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي 
براي ارائه آخرين دس��تاوردهاي علمي جديدتري��ن متدهاي اجرايي و 
پژوهش��ي انجام يافته كه در علوم جغرافيايي مبتني بر تكنولوژي هاي 
نوين شامل سيستم اطالعات جغرافيايي، سنجش از دور، سيستم هاي 
تعيين موقعيت جهاني، موباي��ل، وب ج��ي. آي. اس، پرنده هاي بدون 
سرنشين و پهپادها )و كاربرد انديش��ه ها و فناوري هاي نوين در توسعه 
و ترويج فرهنگ مديريت شهري نوين و تبين جايگاه اين فناوري ها در 
بهينه سازي پژوهش هاي جغرافيايي در مركز همايش هاي بين المللي 
غدير دانشگاه زنجان، هفت اس��فند برگزار خواهد شد.  محورهاي اين 
همايش شامل مديريت جامع شهري، محيط زيست، جغرافياي پزشكي، 
جغرافياي سياسي، طبيعت گردي )اكوتوريس��م(، ژئوموفولوژي، آب و 
هواشناسي )اقليم شناسي(، برنامه ريزي و آمايش سرزمين، برنامه ريزي 
شهري، برنامه ريزي روستايي، برنامه ريزي گردشگري، توسعه پايدار در 
علوم، جغرافيايي و برنامه ريزي، طراحي ش��هري، برنامه ريزي شهري و 
منطقه اي، زيرساخت ها و خدمات شهري، گردشگري شهري، آمايش 
سرزمين و توس��عه ش��هري اس��ت.  اين همايش با هدف فراهم كردن 
بستري مناسب براي ارائه يافته هاي نوين اساتيد و تشويق هرچه بيشتر 
پژوهشگران جوان به فعاليت در زمينه هاي تحقيقاتي تالش مي كند تا 

گامي را در راستاي ارتقاي دانش متخصصان جغرافيايي كشور بردارد. 

 ۳00 هزار اصله نهال براي هفته درختكاري 
در سمنان توزيع مي شود

رئيس اداره منابع طبيعي شاهرود از     سمنان
توزيع 300 هزار اصله نهال طي هفته 
منابع طبيعي در سطح استان سمنان خبر داد و گفت: هدف از اين 
اق�دام توس�عه فض�اي س�بز و احي�اي مناب�ع طبيع�ي اس�ت. 
محمدرضا كشاورزيان رئيس اداره منابع طبيعي شاهرود، با بيان اينكه اين 
سازمان همزمان با هفته درختكاري بيش از 300 هزار نهال به صورت رايگان 
بين مردم توزيع خواهد كرد، گفت: در راستاي اهميت و توسعه فضاي سبز 
منابع طبيعي شاهرود ضمن توليد انواع نهال در هفته درختكاري اقدام به 
توزيع آن در سطح شهرستان و اس��تان مي كند و نهال هاي غرس شده از 
پانزدهم اسفندماه روز درختكاري و هفته منابع طبيعي به صورت رايگان 
در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.  وي بابيان اينكه تالش شد تا در توليد 
نهال از گونه هاي مقاوم و مناسب اقليم استان استفاده شود، افزود: نهال هاي 
پهن برگ و سوزني برگ شامل زبان گنجشك، اقاقيا، عرعر، سنجد، كاج، سرو 
خمره اي - شيراز، نقره اي در منابع طبيعي شاهرود توليد و توزيع مي شود.  
رئيس اداره منابع طبيعي شاهرود بابيان اينكه هفته منابع طبيعي با شعار 
نهالكاري همگاني براي ايراني سرسبز از روز پانزدهم اسفندماه شروع خواهد 
ش��د، ادامه داد: در اين روز مردم با حضور در پارك ها يا عرصه هاي منابع 
طبيعي با كاشت درخت به استقبال سال نو مي روند و با انجام اين كار نمادين 
در آستانه بهار، زندگي را به زمين باز مي گردانند. كشاورزيان تصريح كرد: 
براي توسعه جنگل 3۵ هكتار از جنگل هاي ابر و قطري نهالكاري سازگار با 
محيط شامل بلوط، گالبي وحشي، زرشك و غيره انجام  شده است كه يكي 
از پروژه هاي موفق صندوق توسعه ملي سال ۹۸ محسوب مي شود.  وي از 
عضويت بيش از ۵00 هميار طبيعت طي سال جاري در شاهرود خبر داد و 
افزود: يكي از اولويت هاي سازمان جذب همياران طبيعت دانش آموزي و 
معلمان به منظور استفاده از نيروهاي مردمي در حفظ احيا و توسعه منابع 
طبيعي و تبديل به معارف عمومي است كه در اين طرح افراد عالقه مند و 
دوستداران طبيعت داوطلبانه و به قصد خدمت به منابع طبيعي كشور در 

قالب كارت هميار طبيعت ساماندهي مي شوند.


