
   خراس�ان رضوي: مدير امور باغباني س��ازمان جهاد کشاورزي استان 
خراسان رضوي با اشاره به اينکه توليد ساالنه بادام خشک در استان به ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تن مي رسد، گفت: کل سطح زير کشت بادام آبي استان،   8هزار و ۹۰۰ 
هکتار است که 8 هزار و ۲۰۰ هکتار آن بارور است. هاشم نقيبي افزود: سطح زير 
کشت بادام ديم خراسان رضوي نيز ۲۳ هزار و ۶۰۰ هکتار است که از اين ميزان 
۲۲ هزار هکتار بارور است. وي ادامه داد: تراکم زياد مهم ترين مشکل موجود 
باغ هاي بادام خراسان رضوي است که با ايجاد باغ هاي گسترده و در سطوح باال 
هم مصرف آب و هم ميزان برداشت محصول و مديريت باغ ها کنترل مي شود. 
   زنجان: معاون خدمات صندوق بيمه اي بانک کشاورزي استان زنجان گفت: 
حدود يک ميليارد ريال غرامت به حساب بيمه گذاران خسارت ديده از کشت 
محصول کلزا در سال زراعي 87 – ۹7 در استان واريز شد. رامين موسي خاني 
افزود: اين ميزان خسارت وارد شده بيش از ۹۰ درصد غرامت محصول کلزا در 
استان زنجان است که به حساب خسارت ديدگان از کشت اين محصول واريز 
شد. به گفته وي، در سال زراعي ۹8 – ۹7 حمله پرندگان، سرما و يخبندان، 

تگرگ و سيل ۲۰ تا ۱۰۰ درصد به محصول کلزا در استان خسارت زده بود. 
   خراسان شمالي: مدير امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي خراسان 
شمالي گفت: طرح فراز يا داربستي در ۲۵ هکتار از تاکستان هاي اين استان 
تا پايان امسال اجرايي مي شود و به همين منظور شماري از باغداران متقاضي 
براي دريافت تسهيالت ارزان قيمت به بانک ها معرفي شده اند. محمدعلي 
شريکيان با اشاره به اينکه اجراي طرح فراز در تاکستان ها موجب مصونيت 
درخت انگور در برابر سرماي بهاره مي شود، افزود: اجراي اين طرح از چهار 
سال پيش آغاز و تاکنون اجراي آن در سطح ۴۰ هکتار از باغ هاي استان اجرا 

شده که استقبال باغداران از آن همچنان رو به رشد است. 
   کرمان: نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينکه به طرح خط ريلي جيرفت سرعت بخشيده مي شود، گفت: با 
پيگيري هاي انجام شده ۱۰ ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص داده 
شده اس��ت. يحيي کمالي پور افزود: عمليات اجرايي طرح احداث راه آهن 
جيرفت - بم در ۲۴ آبان ماه سال گذشته به طول ۲7 کيلومتر آغاز شده و قرار 

است اين خط آهن با شش ايستگاه به شبکه ريلي کشور متصل شود. 
   خوزستان: مدير شرکت مخابرات منطقه خوزستان گفت: دو سايت 
همراه اول روستايي و يک پرتابل س��يار و اضطراري در سه روستاي استان 
راه اندازي شدند. رحيم فالح زاده جمعه با اشاره به اينکه سايت هاي همراه اول 
روستايي در روستاهاي نوتروکي شهرستان ايذه و رغيوه شهرستان شوش 
راه اندازي شدند و يک پرتابل سيار و اضطراري در روستاي فنيخي شهر بستان 
از توابع شهرستان دشت آزادگان نصب شد، افزود: با راه اندازي سايت همراه 

اول در روستا، مردم روستا از نعمت استفاده از تلفن همراه برخوردار شدند.

بهزيستي استان     قزوين
قزوين به  منظور 
کاهش آس�يب هاي اجتماعي و ارتقاي سطح 
کيفيت زندگي در ۳۲ منطقه حاشيه نش�ين و 
س�کونتگاه هاي غيررس�مي فعاليت ه�اي 

گسترده اي انجام مي دهد. 
هدي حقيقي، معاون امور اجتماعي بهزيس��تي 
اس��تان قزوي��ن گف��ت: ۳۲ منطقه ب��ه  عنوان 
س��کونتگاه هاي غيررس��مي و حاشيه نش��ين 
اولويت دار از سوي اداره کل مسکن و شهرسازي 
به سازمان بهزيس��تي معرفي شد که برنامه هاي 
مختلفي در اين مناطق اجرا ش��ده اس��ت.  وي 
افزود: طي شش ماهه نخست سال جاري در حوزه 
حمايتي ۲۵۴ زن سرپرست خانوار تحت پوشش 
بهزيستي قرارگرفته است که از خدمات مختلف 
بهزيستي مانند پرداخت مستمري، افزايش يارانه، 
پرداخت کمک موردي و سبد کاال بهره مند شدند.  
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان قزوين ادامه 
داد: در حوزه کنترل و کاهش آسيب اجتماعي نيز 
پايگاه خدم��ات اجتماعي، خ��ط ۱۲۳، خدمات 

س��يار و مرکز مداخله در بح��ران در اين مناطق 
راه اندازي شده اس��ت که طي آن هزار و ۱7۶ نفر 
مورد پذيرش قرار گرفته و خدمات متنوعي اعم 
از مداخله در کودک آزاري، همسر آزاري، معلول 

آزاري و فرار دريافت کردند.  
وي با بيان اينکه يکي از رويکردهاي بهزيستي در 

مناطق حاشيه نشين توجه به کودکان و نوجوانان 
است که در اين حوزه نيز سه مهدکودک فعال در 
اين مناطق تأسيس شده است، خاطرنشان کرد: 
همچنين تالش ش��ده که در ص��ورت تخصيص 
اعتب��ار از س��وي اداره کل راه و شهرس��ازي ي��ا 
اس��تانداري قزوين ي��ک وعده  غذاي گ��رم براي 

اين کودکان تأمين ش��ود.  حقيقي يادآور شد: به 
 منظور تأمين شرايط زندگي سالم، حفظ کرامت 
کودکان و نوجوانان بر اساس الگوي اسالمي ايراني، 
تربيت و پ��رورش کودکان و نوجوان��ان موفق نيز 
برنامه هايي در جه��ت ارتقاي توانمندي هاي آنها 
در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با تأکيد بر 
محورهاي رشد در نظر گرفته  شده است، همچنين 
۴7 کودک داراي خانواده جايگزين مورد حمايت 
قرار گرفته اند.  وي بيان کرد: تشکيل ۱۶۶ پرونده 
در پايگاه هاي اجتماعي س��طح مح��الت و ارائه 
خدمات به اين افراد، برگزاري دوره هاي آموزشي 
مس��تمر براي مردم محله، برقراري ارتباط چهره 
به چهره با مردم و تالش در جهت رفع مشکالت 
افراد آس��يب ديده و در معرض آس��يب با کمک 
مردم، تأس��يس پنج کلينيک و مجتمع خدمات 
بهزيستي، تأس��يس مرکز روزانه ارائه خدمات به 
دختران در معرض آسيب و آسيب ديده و پذيرش 
۳۱ نفر با هدف توانمندس��ازي دختران ازجمله 
فعاليت هاي صورت گرفته توس��ط بهزيستي در 

مناطق حاشيه نشين است. 

بهزيستيقزوينبه۳۲منطقهحاشيهنشينخدماتارائهميدهد
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 تبديل جزيره کيش
به  شهر بدون هپاتيت ايران 

جزيره کيش با پيش�گيري و کنترل و     هرمزگان
درمان افراد مبتال، به عنوان شهر بدون 

هپاتيت ايران معرفي مي شود. 
سيد مويد علويان، دبير جهاني هپاتيت با اشاره به انتخاب کيش به عنوان 
شهر بدون هپاتيت گفت: با توجه به فعاليت هاي ۲۰ ساله اي که در کشور 
براي کنترل، پيشگيري و درمان هپاتيت B و C انجام شده است، امروز در 
منطقه خاورميانه کمترين شيوع هپاتيت B و C را شاهد هستيم که اين 
اتفاق حاصل نمي شد مگر با همکاري وزارت بهداشت، واکسيناسيون افراد 
پر خطر، همياري بهورزان روستايي و پيشگيري در سطح يک، اما نمي توان 
تمام توقعات را تنها از دولت ها داش��ت. به همين دلي��ل ما به اين نتيجه 
رسيديم که براي حل اين موضوع بهتر است به سمت آگاه سازي مردم و 
سازمان هاي مردم نهاد برويم.  وي با اشاره به آماري از مبتاليان به هپاتيت 
C که در دسترس بود، خاطرنشان کرد: ۱8۶ هزار نفر افراد مبتال به هپاتيت 
C بوده که طي دو سال گذشته ۱۰ هزار نفر از آنها درمان شده اند اما باز هم 
نمي توان صراحتاً اعالم کرد که پس از درمان اين تعداد آمار ابتال به هپاتيت 
C به ۱7۶ هزار نفر رسيده است؛ چراکه در اين مدت عده اي هم به شمار 
مبتاليان به هپاتيت C اضافه شدند.  دبير جهاني هپاتيت ادامه داد: سازمان 
بهداشت جهاني براي روز هپاتيت سال جاري شعار »پيدا کردن افراد ناپيدا« 
را انتخاب کرده است که اين شعار از اهميت شناسايي بيماران به ما مي گويد. 
تا کنون ۳۵ ميليون نفر براي درمان هپاتيت B واکسينه شده اند. همچنين 

غربالگري مادران باردار مبتال به هپاتيت B در دستور کار قرار دارد.

  شهرک صنعتي مشترک ايران 
و جمهوري آذربايجان ساخته مي شود 

استاندار اردبيل از مکان يابي شهرک      اردبيل
ب�ا جمه�وري  صنعت�ي مش�ترک 
آذربايج�ان با حضور مع�اون وزير اقتص�اد آذربايج�ان خبر داد. 
اکبر بهنام جو، استاندار اردبيل با اشاره به اينکه قرار است شهرک صنعتي 
مشترک ايران و جمهوري آذربايجان ساخته ش��ود، گفت: روز گذشته 
مکان يابي ش��هرک صنعتي مش��ترک با جمهوري آذربايجان با حضور 
معاون وزير اقتصاد آذربايجان انجام شد. وي در ديدار با هيئت جمهوري 
آذربايجان در گمرک بيله س��وار افزود: ايجاد ش��هرک صنعتي مشترک 
جزو موارد بسيار مهمي است که در فصل جديد تقويت ارتباط دوجانبه 
با اين کشور در دس��تور کار قرار گرفته است. اين مس��ئول ادامه داد: ما 
پتانس��يل ها و ظرفيت هايي که در اختيار داريم همانند فاصله مکاني با 
راه هاي اصلي و راه آهن، اينترنت، برق و آب و همچنين معافيت هاي الزم 
براي سرمايه گذاران را به طرف مقابل اعالم مي کنيم. وي با بيان اينکه در 
بحث انرژي در اين مکان مشکلي نداريم، افزود: نزديک سايت اول نيروگاه 
۱۲۰۰ مگاواتي وجود دارد که نصف آن يعني حدود ۶۰۰ مگاوات آزاد است 
و براي ايجاد شهرک صنعتي مشترک مي توانيم از آن بهره ببريم. بهنام جو 
ادامه داد: جمهوري آذربايجان نيز پتانسيل هايي را که ما اعالم مي کنيم و 

مشخصات نقاط مرزي را بررسي و نظر خود را اعالم مي کند. 

 برگزاري ۴۰برنامه ورزشي 
در شهرستان المرد

رئي�س اداره ورزش و جوانان المرد از      فارس
برگزاري بي�ش از ۴۰ برنامه فرهنگي 

ورزشي در هفته تربيت بدني امسال خبر داد. 
حميد غالمپور، رئيس اداره ورزش و جوانان المرد با اشاره به اينکه ۴۰برنامه 
ورزشي در شهرستان المرد برگزار مي شود، گفت: همه ساله از بيست و 
ششم مهرماه تا دوم آبان به عنوان هفته تربيت بدني و ورزش نامگذاري شده 
اس��ت، از اين رو اداره ورزش و جوانان المرد براي ارج نهادن به تالشگران 
عرصه ورزش برنامه هاي مختلفي را در ايام هفته برگزار مي کند. وي با بيان 
اينکه هفته تربيت بدني بزرگ ترين فرصت براي نمايش دس��تاوردهاي 
ورزش شهرستان است، افزود: هفته تربيت بدني و ورزش، هفته اي ويژه 
ورزشکاران، هيئت هاي ورزشي، پيشکسوتان و تمامي جامعه ورزش است 
که سهم بسزايي در زندگي بسياري از افراد به خصوص جوانان دارد. رئيس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان المرد، ديدار با امام جمعه و فرماندار، تجليل 
از کارمندان، برگزاري دوره تئوري مربيگري درجه۳، برگزاري مسابقات در 
رشته هاي مختلف ورزشي و. . . را  از جمله برنامه هاي اداره ورزش وجوانان 

شهرستان المرد در هفته تربيت بدني برشمرد. 

 ايجاد ۴۳ هزار فرصت شغلي 
در خراسان رضوي

طي نيمه نخست امسال ۴۳ هزار و ۶۱۴      خراسان رضوي
فرصت ش�غلي توسط دس�تگاه هاي 

مختلف خراسان رضوي ايجاد شده است. 
محمدامين بابايي، معاون اش��تغال و کارآفريني اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي خراسان رضوي با اشاره به اينکه طي نيمه نخست امسال 
۴۳ هزار و ۶۱۴ فرصت شغلي توسط دس��تگاه هاي مختلف خراسان 
رضوي ايجاد ش��ده اس��ت، گفت: از اين تعداد ۱۳ هزار و ۶۹۱ فرصت 
ش��غلي در س��امانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت شده 
است. اين مس��ئول افزود: از اين بين ۲۰ هزار و ۱7۱ فرصت شغلي به 
وسيله اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، ۶ هزار و ۱۰7 فرصت 
شغلي به وسيله راه و شهر سازي و ۳ هزار و ۶۴۵ فرصت شغلي نيز توسط 
۶8کاريابي موجود در استان ايجاد شده است. وي ادامه داد: تعهد خالص 
اشتغالي که سازمان مديريت و برنامه ريزي براي خراسان رضوي طي 

امسال در نظر گرفته است، 78 هزار و ۶۱8 شغل است.

 طرح جامع پايانه مرزي مهران 
اجرايي مي شود

چند روزي اس�ت که س�يل بازگش�ت زائران آغاز ش�ده است و 
عاشقان اباعبداهلل الحسين)ع( در حال برگشتن به کشور هستند. 
مرز مهران مانند سال هاي گذشته در اربعين امسال نيز شاهد خيل 
عظيم جمعيت زائران اربعين بود و بر اساس آمار، تردد زوار در اين 
مرز به 4ميليون نزديک شد تا با سربلندي تمام يکبار ديگر برگ 
زريني در دفتر افتخارات اين مرز و بوم به ثبت برساند. حاال مسير 
مهران به س�مت ايالم يکطرفه ش�ده و موکب هاي مستقر در اين 
مرز به صورت 24 ساعته در حال خدمات رساني به زائران هستند. 
حاال وزير راه ه�م با تحس�ين راهپيمايي عظيم اربعين در س�ال 
جاري، با بيان اينکه پايانه مرزي مهران ديگر جوابگوي اين ميزان 
از حجم  تردد زائر نيست، از سفر وزير حمل و نقل کشور عراق براي 
رايزني هاي الزم در خصوص توس�عه زيرساخت هاي دوطرف مرز 
و اجرايي ش�دن طرح جامع پايانه مرزي مهران خبر داده اس�ت. 

    
در ميان مرزهايي که براي ورود زائران به کشور خدمات مي دهند، مهران 
همچنان با اختالف چشمگيري انتخاب اول عاشقان سيدالشهداست. 

در ايام منتهي به اربعين ۹8 اين مرز باز هم شاهد استقبال بي نظير زوار 
اربعين حسيني)ع( براي رفتن و بازگش��ت از کربال بود، آمارها نشان 
مي دهد حدود ۴ميليون زائر از اول ماه صفر تاکن��ون از اين مرز تردد 
داشته اند.  به گفته مسئوالن ايالم، بيش از۳ميليون و 8۰۰ هزار تردد در 
جاده هاي استان طي اين ايام ثبت و بيش از ۱8۰ هزار خودرو در شهر 
مهران پارک شده که هم اکنون با موج بازگشت زائران بيش از 7۵ درصد 
زوار به ش��هرهاي خود بازگشته اند.  بر همين اس��اس از حدود ساعت 

۱۶:۳۰ روز گذشته بود که محور مهران به سمت ايالم يکطرفه شد. 
معاون اجرايي راهنمايي و رانندگي ناجا نيز علت اين امر را تس��هيل در 
تردد زوار اربعين حسيني در مسير بازگشت از مهران اعالم کرد.  سردار 
محمدحسين حميدي، در خصوص آخرين تمهيدات پليس راه براي روان 
شدن ترافيک و سهولت تردد زائران هم گفت: با توجه به افزايش حجم 
بار بازگشت زوار در مرزهاي چهارگانه به خصوص مرز مهران، پليس راه 
براي تسهيل در تردد زوار تمهيدات خاصي انديشيده است که يکطرفه 
شدن مسير مهران به ايالم يکي از آنهاست.  وي گفت: محور جايگزين 
براي کساني که قصد عزيمت به ش��هر مهران را دارند، جاده ملکشاهي 
خواهد بود.  معاون اجرايي راهنمايي و رانندگي ناجا از زائران خواس��ت 
هنگام تردد در محورهاي مواصالتي از عجله و شتاب پرهيز و ضمن رعايت 
مقررات راهنمايي و رانندگي به توصيه و هشدارهاي مأموران پليس راه 
در مس��ير توجه کنند.  با توجه به اينکه زائران در زمان برگشت مسافت 
زيادي را طي می کنند و دچار خستگي مي ش��وند، نياز به فراهم کردن 
تمهيدات بهتر و بيشتري است که در اين زمينه حدود 8۰ موکب خدمات 
پذيرايي و اس��کان زوار در مرز مهران را بر عهده دارن��د.  به گفته احمد 
کرمي، رئيس قرارگاه اربعين در مرز مهران در کنار پتانسيل مواکب، از 
تمام ظرفيت هاي مساجد، حسينيه ها، سالن هاي ورزشي و مدارس براي 
پذيرايي و اسکان زائران در برگشت استفاده مي شود.  وي تصريح کرد: 
تا ۴۰ هزار نفر جمعيت را مي توانيم در شهر مهران اسکان دهيم، ضمن 
اينکه در همه شهرهايي که در مسير تردد زوار هستند ظرفيت هاي اسکان 

و پذيرايي در مسير حرکت زوار از قبل آماده  شده است. 
   اجراي طرح جامع در مرز مهران

عالوه بر خدماتي که در تمام مرزها ارائه مي شود نزديک به ۳۰۰ اتوبوس 
هم در مرز شلمچه مس��تقر ش��ده که وظيفه انتقال زائران به شهرهاي 
مرکزي کش��ور را برعهده دارند.  در همين رابط��ه فرمانده هنگ مرزي 
خرمشهر از راه اندازي پايانه مس��افربري موقت در بارانداز پايانه شلمچه 
خبر داد و اس��تقرار ۳۰۰ دس��تگاه اتوبوس را تأييد کرد و گفت: با توجه 
به شدت گرفتن موج بازگشت زائران از کربالي معلي تمهيدات الزم براي 
پذيرش و تسهيل تردد اين عزيزان در پايانه مرزي شلمچه ديده  شده است. 
سرهنگ منصور رضا عزيزي با بيان اينکه اتوبوس ها از مرز شلمچه براي 
تمام استان هاي کشور به  صورت مشخص  شده و با نرخ کرايه تعاوني آماده 
سرويس دهي به زائران هستند و در بيرون از پايانه نيز خودروهاي سواري 
مس��افربري نيز وجود دارد، تاکيد کرد: زائران برگشته از عتبات عاليات 
براي خدمات رساني و تسهيل تردد خود در بازگشت با مرزبانان و نيروهاي 
مستقر در پايانه شلمچه همکاري الزم را داشته باشند، دغدغه وسايل نقليه 
نداشته باشند و صبر و حوصله پيشه کنند. وقتي حجم زائران و تردد آنها 
در رفت و برگش��ت به پايانه مهران به شدت افزايش يافت، مسئوالن هم 
متوجه شدند که اين عظمت نيازمند زيرساخت هاي جديد است. به همين 
خاطر محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي با اشاره به اجرا شدن طرح جامع 
پايانه مرزي مهران گفت: از آنجا که اين مرز يکي از پرترددترين پايانه ها 
براي تردد زائران عتبات عاليات است و ديگرجوابگوي حجم اين ميزان از 
رفت و آمدها نيست، لذا به همين منظور در آينده نزديک طرح جامع پايانه 
مرزي مهران اجرايي مي شود. وي از سفر وزير حمل و نقل کشور عراق براي 
رايزني هاي الزم درخصوص توسعه زير ساخت هاي دوطرف مرزخبرداد.  به 
گفته اسالمي در اربعين سال هاي آينده ميزان ترددها در اين مرز افزايش 
خواهد يافت و بايد براي تسهيل در تردد کاال و مسافر طرح جديد جامع 

پايانه مرزي مهران هر چه زودتر عملياتي شود. 

اولين کارگاه خياطي مادران کودکان کار در لرستان 
به منظور ايجاد     لرستان
و  اش�تغال 
جلوگيري از آس�يب پذيري ک�ودکان کار، 
اولين دوره کارگاه خياطي مادران، با حضور 

۵۰ مادر در لرستان برگزار شد. 
فاطمه زهرا توکلي، مديرکل بهزيس��تي لرستان 
با اش��اره به افتتاح اولين کارگاه خياطي مادران 
کودکان کار در اين استان گفت: چهار گروه از اقشار 
آسيب پذير جامعه مثل کودکان، زنان، سالمندان 

و معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند که بحث کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و مادران 
کودکان کار از اهميت خاصي برخوردار است.  وي افزود: به داليل مختلف کودکي که بايد ايام کودکي خود 
را در دنياي بازي، نشاط و تفريح بگذراند، سر از کارگاه ها و خيابان ها درمي آورد و معضالتي گريبان کودکان 
و خانواده هاي آنها را مي گيرد که به عنوان يک پديده و يک آسيب اجتماعي بايد از اين معضالت نام برد.  اين 
مسئول ادامه داد: سازمان بهزيستي تنها متولي کودکان کار و خياباني نيست و طبق مصوبه هيئت وزيران ۱۱ 
دستگاه مسئول ساماندهي اين کودکان هستند. به گفته  مدير کل بهزيستي لرستان، ظرف دو سال گذشته 

سه مرکز حمايتي و آموزشي کودک و خانواده در استان راه اندازي شده است.

افتتاح کارگاه مكانيك خودرو ويژه سربازان در اصفهان 
آموزشي دوره هاي      اصفهان
م�دت  کوت�اه 
سرويس و نگهداري خودرو به مدت ۱۶۰ ساعت 
و سيستم سوخت رس�اني انژکتوري پرايد به 
مدت ۵۰ ساعت ويژه س�ربازان وظيفه پادگان 
نظامي ارت�ش جمهوري اس�المي آغاز ش�د. 
مهندس آرش اخوان طبس��ي، مدير کل آموزش 
فني و حرفه اي اصفهان در مراسم افتتاح کارگاه 
آموزشي دوره هاي کوتاه مدت سرويس و نگهداري 

خودرو گفت: اين دوره آموزشي به مدت ۱۶۰ ساعت و سيستم سوخت رساني انژکتوري پرايد به مدت ۵۰ 
ساعت ويژه سربازان وظيفه پادگان نظامي ارتش جمهموري اسالمي در اصفهان برگزار مي شود.  وي با تأکيد 
بر همکاري هاي دوجانبه بر تجهيز کردن کارگاه هاي فني و حرفه اي در پادگان ها گفت: در شش ماهه اول سال 
جاري آموزش هاي مهارتي بالغ بر يک هزار و ۶۱۶ نفر دوره معادل ۱۶۴ هزار و ۲۲8 نفر ساعت، در پادگان هاي 

نظامي آجا اجرا شده است.  وي خواستار اجراي دوره هاي مهارتي ويژه خانواده هاي نظاميان شد. 

فعاليت گردشگري سالمت در بيمارستان آتيه همدان آغاز شد 
    همدان بيمارستان آتيه 
ج�زو  هم�دان 
نخستين بيمارستان هايي است که مجوز راه اندازي 
گردشگري سالمت را از وزارت بهداشت گرفت و 
در ح�ال حاض�ر در اي�ن زمين�ه فع�ال اس�ت. 
دکتر عليرضا صف��ري، مدير درمان س��ازمان 
تأمين اجتماعي استان همدان با تأکيد بر اينکه 
بيمارس��تان آتيه از نظر زيرس��اخت توريسم 
سالمت مشکلي ندارد، گفت: هم اکنون سايت 

گردشگري بيمارستان آتيه آماده شده و بخش انگليسي آن فعال است و به دنبال فعال کردن بخش 
عربي نيز هستيم.  وي با اش��اره به اينکه توريسم س��المت آورده خوبي براي استان خواهد داشت، 
تصريح کرد: تعرفه توريسم سالمت ۳ تا ۵ برابر تعرفه خصوصي است که با دالر محاسبه مي شود و از 
نظر قانوني مشکلي ندارد که آورده خوبي خواهد داشت و از طرفي براي جذب و نگهداشت پزشکان 
متخصص خوب است.  مدير درمان سازمان تأمين اجتماعي استان همدان با بيان اينکه ۳۰۰ تخت 
بيمارس��تاني فعال در اس��تان وجود دارد، اظهار کرد: اس��تان همدان از نظر نسبت بيمه شدگان به 

تخت هاي فعال رتبه چهارم کشور را داراست. 

اجراي 1۳7 پروژه اقامتي در استان فارس
ه�م اکن��ون     فارس
س��اخت ۱۳7 
پروژه اقامتي و گردشگري در فارس با ۱۹ هزار 
ميليارد ريال سرمايه گذاري در حال اجراست. 
مصيب اميري، مدير کل ميراث فرهنگي فارس 
با اش��اره به رشد زيرس��اخت هاي گردشگري 
در اس��تان گفت: س��اخت ۱۳7 پروژه اقامتي 
و گردش��گري با پيش��رفت ح��دود ۳۰ تا 8۰ 
درصد در سطح استان با ۱۹ هزار ميليارد ريال 
سرمايه گذاري در حال اجراست.   وي با اشاره به اينکه ۴۴۴ واحد اقامتي در سطح استان فعال است، 
افزود: هم اکنون رشد ساخت و ساز در حوزه گردشگري از رشد گردشگران هم بيشتر شده است.  اين 
مقام مسئول با تأکيد بر اينکه در شش ماهه اول سال جاري ۳ميليون گردشگر داخلي و ۱۹۵ گردشگر 
خارجي به استان سفر کرده اند، تصريح کرد: تا کنون ۱۰۵ اقامتگاه بوم گردي راه اندازي شده است و 

انتظار مي رود تا پايان سال بيش از ۲۰ اقامتگاه ديگر نيز اضافه شود. 

 فعاليت ۴۰ درصد زنان کهگيلويه 
و بويراحمد در حوزه مشاغل خانگي   

۴۰ درصد زن�ان کهگيلويه و      کهگيلويه و بويراحمد
بويراحمد در حوزه مش�اغل 

خانگي در رشته هاي مختلف فعاليت دارند. 
پريس��ا راد، معاون صنايع دس��تي ميراث فرهنگ��ي کهگيلويه 
و بويراحمد ب��ا بيان اينک��ه ۴۰ درص��د زنان اس��تان در حوزه 
مش��اغل خانگي در رش��ته هاي مختلف فعالي��ت دارند، گفت: 
زنان مس��ئوليت هاي زيادي ازجمله خانه داري، همس��رداري و 
فرزندپروري را عهده دار هس��تند و در منزل مي توانند با امنيت 
خاطر کنار خانواده، در حرفه خود کار کنند.  وي افزود: براي افراد 
متقاضي مشاغل خانگي در قالب تسهيالت، کارت صادر و به اداره 
کل کار معرفي کرده ايم، ضمن اينکه اداره کار اعالم کرده که طي 
سال گذشته اعتبار مشاغل خانگي ۱۰۰ درصد جذب شده است.  
پريسا راد  ادامه داد: در ياسوج يک بازارچه صنايع دستي در ۲8 
غرفه که دستاوردهاي زنان هنرمند است به نمايش گذاشته شده 

و در ديگر شهرستان ها نيز بازارچه فصلي وجود دارد.

 اهداي سبد غذايي کميته امداد 
به 615 کودک سمناني     

۹هزار و ۵۰۰ سبد غذايي بين يک      سمنان
هزار و ۶۱۵ نف�ر از کودکان داراي 
سوء تغذيه و مشمول طرح بهبود تغذيه و مادران باردار و شيرده 
در نيمه نخست س�ال جاري در اس�تان س�منان توزيع  شد. 
سيده فاطمه تقوي، معاون حمايت و سالمت خانواده کميته امداد 
استان سمنان با اشاره به اهداي سبد غذايي کميته امداد به ۶۱۵ 
کودک س��مناني گفت: س��رانه دريافتي هر کودک در اين طرح 
ماهانه بيش از ۹۰ هزار تومان است.  وي افزود: طرح بهداشتي و 
پيشگيري از بيماري ها براي ۴ هزار نفر از مددجويان کميته امداد 
استان سمنان شامل آموزش بهداشت و پيشگيري از بيماري در 
شش ماهه اول امسال در مناطق محروم استان سمنان ارائه شده 
است. تقوی خاطرنشان کرد: کميته امداد اين استان سعي دارد با 
سرمايه گذاري و مداخله در طرح هاي بهداشتي، نسبت به کاهش 
استهالک و افزايش بهره وري در سه بخش نيروي انساني، سرمايه 

و زمان کمک کند.

  ۳5 هزار زائر اربعين 
در مرزهاي خوزستان درمان شدند

بيش از ۳۵ هزار زائر اربعين در دو      خوزستان
مرز شلمچه و چذابه خوزستان از 
خدمات درماني سازمان جمعيت هالل احمر بهره مند شدند. 
علي خدادادي، مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان با اشاره 
به خدمات امدادي کميته امداد و نجات اربعين اين جمعيت، به 
بيش از ۳۵ هزار زائر اربعين در دو مرز شلمچه و چذابه گفت: از 
۱۳ مهرماه تا کنون، ۱۲ هزار و 8۳ بيمار به صورت س��رپايي در 
ايستگاه سالمت مستقر در مرز شلمچه درمان شده  و ۵۳ نفر نيز 
از اين مرز به مراکز درماني انتقال يافته اند.  وي افزود: همچنين 
در اين مدت ۱۰ ه��زار و ۱۹۳ نفر براي انجام تس��ت قندخون و 
فشارخون به اين ايستگاه مراجعه کرده اند. در اين مدت، ۳هزار 
و 7۶۱ نفر نيز براي انجام تست قندخون و فشارخون به ايستگاه 
سالمت در مرز چذابه مراجعه کرده  و ۶ هزار و ۶۱۴ بيمار نيز در 
اين مرز به صورت سرپايي درمان ش��ده اند، همچنين ۳۳ نفر به 

مراکز درماني انتقال يافته اند. 

 180 کودک يتيم خراسان شمالي 
در انتظار حامي

 تاالب انزلي از وجود سنبل آبي
 پاکسازي شد

در ح�ال حاضر     خراسان شمالي
ک�ودک   ۱۸۰
يتيم و نيازمند تح�ت حمايت اين نهاد فاقد 
حام�ي هس�تند، ل�ذا از متقاضي�ان ب�راي 
سرپرستی  از آنها درخواست کمک مي شود. 
 مجيد الهي راد، مديرکل کميته امداد خراسان 
شمالي با اشاره به اينکه هم  اکنون حدود ۶ هزار 
و ۶۹ کودک يتيم و نيازمند تحت حمايت اين 
نهاد قرار دارند، گفت: اين در حالي است که ۱8۰ 
کودک يتيم خراسان ش��مالي در انتظار حامي 
هستند و درخواست مي ش��ود تا افراد خير در 
اين رابطه اقدام کنن��د.  وي افزود: اين کودکان 
به علت نداشتن سرپرست يا سرپرست نيازمند، 
بيمار، از کار افتاده يا زنداني تحت حمايت هاي 
طرح اکرام ايتام و محسنين اين نهاد قرار دارند.  
اين مس��ئول با اش��اره به همکاري ۲۴ هزار و 
۳۰7 حامي با کميته امداد استان تصريح کرد: 
از مجموع حاميان اين ک��ودکان، 8 هزار و ۳۲ 

حامي از خيران اين اس��تان و بقيه هم خارج از 
استان زندگي مي کنند.  وي يادآور شد: حاميان 
طرح اکرام ايتام و محس��نين اس��تان خراسان 
شمالي در شش  ماهه س��ال جاري ۱۱ ميليارد 
و 8۰ ميليون تومان به فرزن��دان معنوي خود 
کمک کردند که نس��بت به مدت مشابه با رشد 
۱۲ درصدي همراه شده است.  مديرکل کميته 
امداد استان سرانه پرداختي به هر يتيم توسط 
يک حامي را ۵۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
در کنار مبالغ نق��دي پرداختي، اين حاميان به 
مناسبت هاي مختلف از قبيل اعياد، تولد، شروع 
سال تحصيلي و. . . کمک هاي غير نقدي نيز در 
قالب پوش��اک و لوازم التحري��ر و ديگر هدايا به 
يتيمان اهدا مي کنند.  الهي راد افزود: همچنين 
حاميان، خانواده اين يتيمان را نيز در قالب خريد 
لوازم زندگي و ساخت مسکن مورد حمايت قرار 
مي دهند به  طوري  که ه��م  اينک طرح احداث 
مسکن ايتام با مشارکت حاميان انجام مي شود.

ت�االب انزل�ي با     گيالن
همکاري سازمان 
دانشجويي گيالن، باش�گاه محيط زيست و 
جمعي از ش�هروندان اين شهر از وجود گياه 
مهاج�م س�نبل آب�ي پاکس�ازي ش�د. 
احس��ان هادي پور، رئيس اداره حفاظت محيط 
زيست انزلي گفت: با همکاري سازمان دانشجويان 
گيالن و جمعي از شهروندان اين شهر با استفاده 
از هشت قايق موتوري حدود ۱۰۰ کيسه سنبل 
آبي از پهنه آبي تاالب انزلي جمع آوري و به سطح 
خشکي منتقل شد.  وي با اشاره به اينکه سنبل 
آبي يکي از ۱۰ گونه گياهان مهاجم دنياس��ت، 
افزود: اين گياه وقتي وارد اکوسيستم آبي مي شود 
ظرف مدت دو هفته مي تواند جمعيت خود را به 
ميزان دو برابر افزايش دهد و يک بوته گل با ۲۰ 
گل مي تواند ۳ هزار دانه توليد کند و هر دانه آن 
بين ۵ تا ۲7 سال مي تواند زنده بماند.  رئيس اداره 
حفاظت محيط زيست انزلي با بيان اينکه بهترين 

راه مقابله با اين گياه مهاجم جمع آوري فيزيکي 
آن است، ادامه داد: جمع آوري اين گونه مهاجم 
نيازمند امکانات و توجه ويژه مسئوالن با استفاده از 
نيروي انساني بسيار و صرف هزينه بسيار باالست 
که در صورت جمع آوري نشدن به موقع، تاالب 
بين المللي انزلي نابود خواهد ش��د.  هادي پور با 
اشاره به اينکه سنبل آبي به عنوان گونه زينتي وارد 
اکوسيستم آبي کشور شده است، تصريح کرد: به 
دليل تکثير و رشد باالي اين گياه، به شدت سطح 
آب را پوشانده و مانع ورود نور و اکسيژن به داخل 
آب مي ش��ود و به دليل توليد لجن عالي س��بب 
خشک شدن پهنه هاي آبي مي شود.  وي گفت: 
ورود فاضالب شهرهاي رشت، صومعه سرا و انزلي 
به تاالب انزلي از جمله تهديدهايي است که اين 
تاالب با آن مواجه است.  هادي پور افزود: عالوه بر 
ورود پسماند، رسوب و فاضالب به تاالب، پسروي 
آب خزر نيز س��بب کاهش ش��ديد عمق تاالب 

بين المللي انزلي شده است. 


