
  ايلام: مديرعامل شركت پتروشيمي ايالم با اش��اره به اينكه واحد 
الفين پتروشيمي ايالم يك گام به بهره برداري نزديك شد، گفت: مراحل 
تكميلي اين پروژه در حال انجام است. شاپور تقي پور افزود: روشن شدن 
شعله هاي اين مش��عل ها نويدبخش آينده اي روشن براي مردم استان 
ايالم و همچنين كاركنان شركت پتروش��يمي ايالم خواهد بود. وي با 
بيان اينكه واحد الفين ساالنه ظرفيت توليد بيش از ۷۵۰ هزار تن اتيلن، 
پروپيلن، برش هاي چهار كربنه و بنزين پيروليز خواهد داش��ت، اضافه 
كرد: بهره برداري از اين پروژه كمك شاياني به رفع محروميت از چهره 

استان ايالم خواهد داشت. 
  سيستان و بلوچسلتان: فرماندار كنارك در جنوب سيستان و 
بلوچستان گفت: ۷۰ درصد تن ماهي كش��ور از كنارك و چابهار صيد 
مي شود و از ۱۱ اسكله صيادي اين استان شش اسكله متعلق به كنارك 
است. حميدالدين يوسفي اضافه كرد: كنارك به عنوان هفتمين شهر 
پرجمعيت استان و از قطب هاي اقتصادي كشور محسوب مي شود كه 
كمتر ديده شده و هرچه توجه به اين شهر بيشتر باشد منافع بيشتري 
را براي كشور بدنبال خواهد داشت. وي ادامه داد: بايد به سمتي برويم 
كه فرآوري نيز انجام شود تا اشتغال، انگيزه و منافع بيشتري در استان 

داشته باشد. 
  گيان: سرپرست اداره چاي املش از پرداخت ۸۴ درصد مطالبات 
چايكاران اين شهرستان خبر داد. حسين حسين پور در اين باره گفت: 
تاكنون بيش از ۶۲۷ ميليارد و ۸۸۹ ميليون ريال از مطالبات چايكاران 
املشي پرداخت شده است. وي افزود: ۴۲ و نيم درصد از برگ سبز چاي 
خريداري شده از چايكاران املشي يعني ۱۱ هزار و ۶۷۰ تن درجه يك و 
۱۶ هزار و ۳۴۸ تن برگ سبز درجه دو بوده كه در مجموع از نظر ارزش 

اقتصادي ۷۴۵ ميليارد و ۸۲۸ ميليون ريال بوده است. 
  آذربايجان غربي: معاون مديريت زراعت سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي گفت: امسال ۳ هزار و ۸۰۰ هكتار از زمين هاي كشاورزي 
اين استان زيركشت محصول كلزا رفته است. صولت قليزاده با اشاره به 
اينكه بيشترين سطح كشت كلزا در شهرهاي پلدشت، مياندوآب، بوكان، 
نقده و پيرانشهر است، افزود: بذرهاي موردنياز از نوع هيبريدي خارجي و 

داخلي به صورت يارانه اي در بين كشاورزان توزيع شده است. 
   اردبيل: مدير جهاد كشاورزي خلخال از شروع برداشت بادام زميني 
از اراضي زيركش��ت در اين محصول كشاورزي در بخش خورش رستم 
اين شهرستان خبر داد. بهبود عليزاده افزود: امسال ۱۲۰ هكتار از مزارع 
روس��تاهاي برندق و زاويه جعفرآباد از توابع بخش خورش رس��تم اين 
شهرستان به كش��ت بادام زميني اختصاص يافته و با توجه به عملكرد 
ميانگين هشت تن پيله تر بادام زميني در هر هكتار، پيش بيني مي شود 
۹۶۰ تن بادام زميني از اراضي كشاورزي زيركشت اين محصول برداشت 

و روانه بازارهاي مصرف در داخل و خارج از اين شهرستان شود. 
  خراسلان رضوي: مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
خراسان رضوي گفت: ۱۴ هزار كالس درس در مدارس سطح اين استان 
نيازمند استاندارس��ازي وسايل گرمايشي هس��تند. جاسم حسين پور 
افزود: تاكنون سيستم گرمايش��ي بالغ بر ۲۰ هزار كالس درس در اين 
استان استانداردسازي شده  است. وي اضافه كرد: در ۳ هزار و ۵۰۰ كالس 
درس استان به دليل عدم گازرساني در مناطق آنها از بخاري نفتي داراي 

كاربراتور استاندارد استفاده مي شود.

با هدف جلوگيري      گلستان
از سللليل هاي 
مخرب، مطالعات مرحله دوم زهكشي اراضي 
اولويت دار در سلطح ۴۲ هزار هكتار از اراضي 

استان گلستان آغاز شد. 
داوود گيلك معاون طرح و توس��عه ش��ركت آب 
منطقه اي گلستان با بيان اينكه اين استان همواره 
در معرض هجوم س��يل هاي تاريخ��ي و مخرب 
قرار دارد، گفت: براي جلوگيري از جاري ش��دن 
سيل هاي مخرب طرح زهكشي در ۴۲ هزار هكتار 
از اراضي گلستان آغاز شده است.  وي افزود: معضل 
زهكش��ي و دفع رواناب هاي سطحي، دشت هاي 
وسيع منطقه و به ويژه دشت هاي منتهي به درياي 
خزر را همواره مورد آس��يب هاي جبران ناپذيري 
قرار داده است.  معاون طرح و توسعه شركت آب 
منطقه اي گلس��تان ادامه داد: آبگرفتگي و زهدار 
بودن اراضي از سويي و شوري منابع خاك استان از 
طرف ديگر سبب شده كه بخش وسيعي از اراضي، 

فاقد قابليت مطلوب براي بهره برداري در توسعه 
كشاورزي استان بوده و بخش هاي شمالي استان 
با معضل بيابان زايي روبه رو شود.  گيلك تصريح 
كرد: به منظ��ور بهبود اين ش��رايط در دهه ۶۰ تا 

۷۰، اقدامات مؤثري توس��ط دستگاه هاي متولي 
انجام ش��د اما طرح بزرگ زهكشي اراضي استان 
گلس��تان با هدف ارائه راهكاره��اي جامع فني و 
اقتصادي در مورد زهكش��ي و حفاظت و ارتقای 

كالس اراضي و قابلي��ت بهره برداري منابع خاك 
در سطح ۲۸۰ هزار هكتار، از سال ۸۲ مورد توجه 
قرار گرفت و مطالعات آن از سال ۸۳ آغاز شد.  وي 
افزود: در اين طرح، ابتدا طرح هاي اضطراري براي 
كنترل رواناب هاي سطحي و كاهش اثرات مخرب 
ورود آن به محدوده مورد نظر با محوريت افزايش 
پتانسيل مجاري اصلي تخليه سيالب و ساماندهي 
و ارتقا و بهره وري آنها، پيش بيني آش��غال گيرها 
و رس��وب گيرهاي عظيم و غيره تهيه ش��ده كه 
اث��رات مثب��ت آن در محدوده شهرس��تان هاي 
بندرتركمن و آق قال مشاهده ش��د.  به گفته وي، 
با تأمين اعتبارات الزم از سال ۹۶ با توجه به تهيه 
طرح شبكه زهكش هاي اصلي و درجه يك و دو و 
در شبكه هاي فرعي سه و چهار اجراي عمليات در 
اين محدوده و اراضي شمال رودخانه گرگان رود 
وارد فاز جديد ش��د و بايد با تأمي��ن اعتبار الزم و 
طرح هاي كوتاه مدت و ميان مدت و اجراي شبكه 

زهكش در زمينه توسعه قدم برداشت. 

آغاز طرح زهكشي در ۴۲ هزار هكتار از اراضي گلستان
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  15 هزار تن نمك 
از بستر درياچه اروميه برداشت شد

معاون امور معادن و صنايع معدني     آذربايجان غربي
سلازمان صنعت، معلدن و تجارت 
آذربايجان غربي از برداشت 15 هزار تن نمك از بستر درياچه اروميه 

طي سال جاري خبر داد. 
پريسا عابدپور، معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربايجان غربي با اشاره به امكان فعاليت دو ماهه طي هر سال 
براي برداشت نمك از بستر درياچه اروميه گفت: طي سال جاري در اين 
مدت حدود ۱۵ هزار تن نمك توسط سه واحد بهره بردار از اين درياچه 
برداشت شده و به مصارف مختلفي رسيده است. وي ادامه داد: اين سه 
واحد فعال نمك درياچه اروميه را براي توليد كود شيميايي، استفاده در 
بخش هاي راهداري و شهرسازي و همچنين توليد نمك طعام برداشت 
مي كنند. عابدپور اضافه كرد: شهرداري اروميه و اداره كل راه و شهرسازي 
آذربايجان غربي نيز درخواست مجوز برداش��ت نمك از بستر درياچه 
اروميه را ارائه كرده كه اين درخواس��ت در مراح��ل دريافت مجوز قرار 
دارد. وي بيان كرد: تمامي مجوزهاي برداشت و پروانه هاي بهره برداري 
در ح��وزه درياچ��ه اروميه پس از دريافت اس��تعالم از محيط زيس��ت 

آذربايجان غربي به صورت دو ماهه صادر مي شود.

 افتتاح طرح افزايش ظرفيت توليد 
در پتروشيمي تندگويان

طرح بهينه سازي و اصاح توليد واحد     خوزستان
پلي اچ پتروشليمي شهيدتندگويان 
روز گذشته در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني)ره( استان 

خوزستان با ظرفيت ۴۸۰ تن افتتاح شد. 
مديرعامل شركت پتروشيمي ش��هيد تندگويان در آيين افتتاح طرح 
بهينه سازي و اصالح توليد واحد پلي اچ پتروشيمي شهيدتندگويان كه 
روز گذشته در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني)ره( برگزار شد، 
گفت: با افتتاح واحد پلي اچ توليد روزان��ه اين واحد از ۴۰۰ تن به ۴۸۰ 
 PET تن افزايش خواهد يافت و ايران در زمينه توليد ماده ش��يميايي
در خاورميانه سرآمد خواهد شد. سيدرضا قاسمي شهري با بيان اينكه 
افزايش ظرفيت واحد پلي اچ در نيمه دوم سال كمك بسيار خوبي براي 
توليد شركت پتروشيمي شهيد تندگويان است، افزود: اين پروژه از سوي 
متخصصان داخلي و بومي كشور اجرا ش��ده است و پتروشيمي شهيد 
تندگويان در سال جاري هفت درصد كاهش فروش توليدات را نسبت به 
سال گذشته داشته است كه با افزايش خط توليد پلي اچ جبران كاهش 
فروش را خواهيم داشت. مدير عامل شركت پتروشيمي شهيد تندگويان 
ادامه داد: حجم توليد شركت پتروشيمي تندگويان در هفت ماهه امسال 
۶۶۷ هزار تن توليد نهايي و مياني با ۳۰۴ هزار تن فروش بوده است كه 

سود عملياتي بيش از ۱۲ هزار ميليارد ريال در برداشته است.

 آغاز طرح ضربتي برخورد
 با خودروهاي آالينده البرز

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي البرز     البرز
از آغاز اجراي طلرح ضربتي برخورد 
قانوني با خودروها و موتورسيكلت هاي آالينده صوتي و دودزا در 

اين استان خبر داد. 
سرهنگ غالمعلي شرق، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي البرز با اشاره 
به آغاز اجراي طرح ضربتي برخورد قانوني با خودروها و موتورسيكلت هاي 
آالينده صوتي و دودزا در اين اس��تان گفت: با توجه به فصل زمس��تان و 
افزايش آلودگي ها كه سبب وارونگي هوا مي ش��ود، اين طرح به صورت 
ويژه در شهرس��تان هاي اين استان اجرايي شده اس��ت. وي اضافه كرد: 
خودروهاي فاقد معاينه فني و داراي نقص فني در اجراي اين طرح اعمال 
قانون مي شوند. همچنين چنانچه وسيله نقليه داراي نقص فني بوده از ادامه 
حركت جلوگيري مي شود. سرهنگ شرق ادامه داد: در اجراي طرح مذكور 
با مالكان خودروهايي داراي صداي ناهنجار از ناحيه اگزوز و سامانه صوتي 
برخورد خواهد شد. مالكان وس��ايل نقليه متخلف عالوه بر اعمال قانون 

بايستي نسبت به رفع نقص فني وسيله نقليه خود نيز اقدام كنند.

 توزيع ۲۴ هزار كيسه سيمان رايگان 
در مناطق سيل زده ماژين 

معاون بازسازي و مس�كن روستايي     ايالم
بنياد مس�كن انقالب اسالمي ايالم از 
توزيع ۲۴ هزار كيسه سيمان رايگان در مناطق سيل زده ماژين در 

استان ايالم خبر داد. 
رضا اسماعيلي، معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب 
اسالمي ايالم گفت: ۲۴ هزار و ۳۶۰ كيسه س��يمان رايگان پس از وقوع 
سيل در بخش ماژين شهرستان دره شهر براي بازسازي مناطق آسيب 
ديده توزيع ش��ده اس��ت. وي در جريان بازديد از روند بازسازي مناطق 
سيل زده بخش ماژين از پرداخت يك هزار و ۵۲۸ فقره تسهيالت به مردم 
اين منطقه خبر داد و افزود: بخش ماژين بر اساس سرشماري سال ۹۵ يك 
هزار و ۱۷۲ خانوار جمعيت دارد كه تاكنون يك هزار و ۵۲۸ فقره تسهيالت 
تعمير، احداث و معيشتي توسط بنياد مسكن به آنان پرداخت شده است. 
اسماعيلي ادامه داد: بنياد مسكن استان نهايت تعامل را با مردم بخش ماژين 
دارد بگونه اي كه واحدهاي داراي چند خانوار، واحدهاي خالي از سكنه اي 
كه متقاضي تمايل به تخريب يا تعمير آن داشته و حتي واحدهاي قديمي و 
مخروبه كه مالك آنها قصد نوسازي داشته اند نيز از اين تسهيالت بهره مند 
شده اند. معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي 
ايالم به خدمات انجام شده در بخش ماژين اشاره و تأكيد كرد: تاكنون ۲۶۰ 
ميليارد ريال وام قرض الحسنه و ۴۰ ميليارد ريال كمك بالعوض به مردم 
سيل زده بخش ماژين پرداخت شده است. اسماعيلي اضافه كرد: تسهيالت 
پرداختي به سيل زدگان بخش ماژين يك هزار و ۵۴۸ فقره بوده كه از اين 
تعداد ۳۸۰ واحد احداثي، ۷۹۹ واحد تعميري و ۳۸۹ فقره نيز تسهيالت 
معيشتي است كه نشانه توجه اين بنياد به مردم اين منطقه بوده است. 
وي ارائه نقشه و پروانه ساختماني و نظارت رايگان به ۳۸۰ واحد شهري و 
روستايي را از ديگر خدمات اين بنياد عنوان كرد و گفت: توزيع يك هزار و 
۲۱۸ تن سيمان رايگان معادل ۲۴ هزار و ۳۶۰ كيسه از ديگر كمك هاي 

صورت گرفته به مردم بخش ماژين بوده است. 

نمره مديرت مسئوالن، »نياز به تالش« است!
چند سالي هست كه در مدارس كشور و البته در مقطع ابتدايي ديگر 
خبري از نمره دادن نيست. معلمان با خيلي خوب و خوب و قابل قبول 
و نياز به تالش به خانواده ها مي فهمانند كه فرزندانشان در چه سطحي 
از آموزش و يادگيري قرار دارند. البته اين هم يك بازي است و در نحوه 
آموزش و انتقال مطالب و امتحانات هيچ تغييري صورت نگرفته. در 
اين سيستم »نياز به تالش«، همان »تجديد« خودمان است. در كالس 
درس معلم يك بار درس مي دهد و همه دانش آموزان بايد گوش كنند 
و ياد بگيرند. اين يعني در جامعه هم همه مديران نبايد منتظر باشند 
اختصاصي اتفاقي را تجربه ك�رده و از آن درس بگيرند. يك اتفاق، 
براي همه درس حساب مي شود.  مثاًل سيل ابتداي سال و درسي كه 
همه مسئوالن از آن گرفتند و حاال با بارش هاي دوباره و امتحان پس 
دادن مديران، متوجه مي شويم نمره همه آنها »نياز به تالش« است!

    
بارش هاي بهاري سيل ويرانگري را در چندين استان به راه انداخت و مديران 
و مسئوالن كشوري و استاني با سفرهاي مداوم خود به مناطق سيل زده 
چنين وانمود مي كردند كه به شدت غافل گير شده اند و با اين تجربه اي كه 
كسب كرده اند ديگر هيچ منطقه اي از ايران، شاهد سيل مخرب نخواهد بود.  
روزها از پي هم گذشتند و بعد از كمتر از شش ماه بارش هاي پاييزي شروع 
شد و با اولين باران، خوزس��تان به آماده باش درآمد، خرم آباد را سيل فرا 

گرفت و حاال مازندران به حال و روز بهار گلستان در آمده است. 
  1۴۰ ميلي متر بارش و سيل مخرب ديگر

بارش هاي چند روز اخير ۳۰ واحد مس��كوني را در گل��وگاه مازندران 
تخريب كرد و به روستاهاي لمراسك، تيل نو، خورشيدكال و لمازو هم 
خسارات زيادي وارد شده است. راه هاي چندين روستا مسدود شده و 

هنوز مسئوالن در تالشند تا آنها را باز گشايي كنند. 
البته خسارات س��يل به همين جا ختم نشده و با آس��يب ديدن ۴ هزار 
هكتار از اراضي كش��اورزي، ۱۲۰ واحد دامداري دچار آب گرفتگي شد 
و ۸۶ رأس دام نيز از بين رفت.  س��يل هاي اخير نشان داد كه مسئوالن 
استان ها، تنبل ترين شاگران كالس مديريت امور هستند و اگر مردم در 
صحنه ها حضور نداشته باشند هرگز نمي توان به برنامه ريزي هاي آنها 
دل بست.  مسئوالني كه اصالً از هيچ حادثه و اتفاقي درس نمي گيرند كه 
بخواهند درس پس بدهند.  تخريب هاي س��يل مازندران فقط به خاطر 
۱۴۰ ميلي متر بارش است و حاال معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
مازندران در يك ناهماهنگي با ديگر همكارانش در اين استان اعالم كرده 
كه »خوشبختانه با فعاليت تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمت رسان 
همه راه هاي ارتباطي در ح��ال حاضر باز بوده و آب، ب��رق و گاز تمامي 
واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري وصل شده است.« سرپرست معاونت 
راهداري اداره كل راهداري مازندران با بيان اينكه تالش براي پاكسازي 
مسير بهشهر - گلوگاه ادامه دارد، به مهر گفته: »به دليل باالبودن سطح 
آب و آوردهاي مصالح به سطح جاده، كار پاكسازي همچنان ادامه دارد.« 
ميزان خسارت آنقدر هست كه حسن جهانيان درباره ميزان خسارت به 
سطح راه و تأسيسات راهداري نيز عنوان كند: »با پايان يافتن بارندگي 
ارزيابي از ميزان خسارات وارده انجام مي شود.« هر چند اعالم شده كه بعد 
از وقوع سيل، و آلوده شدن آب ها به گل و الي هم اكنون به خاطر تيره و 
كدر بودن آب هاي لوله كشي شده، مصرف آن امكانپذير نيست و آب مورد 

نياز مردم توسط تانكرها به دستشان مي رسد.  
بارش ۱۴۰ ميلي متري مازندران اولين سيل مخرب پاييزي را رقم زده و 
حتماً با بارش هاي بعدي بايد منتظر حوادث ديگري بود. حوادثي كه اگر 
هزار بار هم اتفاق بيفتند، مسئوالن نه درسي از آن مي گيرند و نه نمره اي 
در امتحانات آينده كسب خواهند كرد.  اي كاش مي شد به آنها گفت نمره 

مديريت شما »نياز به تالش« است. يعني تجديد!

محمد رضا هاديلو

اشتغالزايي براي 600 نفر در صنعت كرمانشاه
در هفلت ماهه      كرمانشاه
امسلللال بلا 
1۰۰۰ميليارد ريال سلرمايه گذاري صنعتي 
براي 6۰3 نفر در كرمانشاه اشتغالزايي شد. 
محسن دارابي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت كرمانشاه با اشاره به بهره برداري از ۱۰۰۰ 
ميليارد ريال س��رمايه گذاري صنعتي در استان 
گفت: اين موضوع موجب ش��د تا در هفت ماهه 
امسال ۴۳ واحد صنعتي به بهره برداري رسيده و 

براي ۶۰۳ نفر اشتغالزايي به همراه داشته است.  وي همچنين از صدور ۳۸۷ فقره جواز تأسيس در هفت ماهه 
امسال خبر داد و افزود: بر اساس اين جواز تأسيس ها قرار است ۴۳ هزار و ۵۸۲ ميليارد ريال سرمايه گذاري 
صنعتي در استان انجام شود.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه اشتغال پيش بيني شده 
براي اين واحدها را ۹۰۹۳ نفر برآورد كرد و ادامه داد: در همين مدت با پيگيري هاي انجام شده و برگزاري 
جلسات ستاد تسهيل، ۱۳ واحد صنعتي راكد نيز در استان به چرخه توليد برگشته است.  به گفته دارابي، 

سرمايه گذاري اين واحدها ۱۱۸۳ ميليارد ريال است و براي ۳۰۵ نفر اشتغالزايي ايجاد مي كند. 

بيمارستان قدس اراك نيازمند امكانات جديد است  
بلا توجللله      مركزي
بله اينلكله 
بيمارسلتان قلدس اراك به گردشلگران 
خدمات درمانلي مي دهد، نيازاسلت تا از 

امكانات درماني به روز برخوردار باشد. 
سيدعلي آقازاده اس��تاندار استان مركزي در 
بازديد از بيمارستان قدس اراك گفت: با توجه 
به اينكه امكانات درماني و تجهيزات پزشكي 
اين مركز درماني مطلوب است و مي تواند در 

پذيرش گردشگر سالمت و بيماران خارج كشور خدمات درماني با كيفيت ارائه كند، لذا نياز است، 
تا از لحاظ امكانات جديد بهره مند ش��ود.  وي افزود: مديريت استان كوشيد با صرف ۳ ميليارد ريال 
زمينه پرواز تهران در فرودگاه اراك فراهم شود اما نتايج رضايت بخش نشد اما نبود پرواز در اين خط 
هوايي نبايد مانع ارائه خدمات درماني به گردشگران سالمت باش��د.  استاندار استان مركزي ادامه 
داد: بهره گيري از آمبوالنس مجهز و انتقال گردشگران سالمت از تهران به اراك با توجه به جاده هاي 

مطلوب و بعد مسافت كوتاه، ممكن است.

ارائه خدمات چشم پزشكي و دندانپزشكي به نيازمندان مارگوني
با اسلتقرار      كهگيلويه و بويراحمد
تيم پزشكي 
»نوآوران سامت« در شهرسلتان مارگون 
۲هزار نفر از خدمات دندانپزشلكي و چشم 

پزشكي بهره مند شدند. 
پرويز يزدان پناه رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
ياسوج از استقرار تيم پزشكي »نوآوران سالمت« 
در منطقه مارگون از توابع شهرستان بويراحمد 
خبر داد و گف��ت: معاينه ۱۵۰۰  نف��ر در حوزه 

چشمي انجام و براي ۲۰۰ نفر تشكيل پرونده عمل شد. ۵۰۰ نفر نيز براي دريافت عينك معرفي شدند.  
وي با بيان اينكه براي ۵۰۰ نفر خدمات دندانپزشكي ارائه شده است، افزود: براي تحقق كامل اهداف اين 
تيم درماني به تعهدات متوليان عمل ش��ود. اين خدمات بصورت رايگان ارائه مي شود.  رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي ياسوج همچنين از اجراي طرح پرونده الكترونيك سالمت در استان خبر داد و گفت: بايد 
زيرساخت سيستم ارجاع به پزشك خانواده براي سال ۹۹ فراهم ش��ود.  يزدان پناه  افزود: ۵۰ نقطه به 

مخابرات پيشنهاد داده شده كه مخابرات از ظرفيت »دو جي« در اين مناطق خبر داده است.

بسيج سازندگي ۲00 خانه معلوالن زنجاني را مناسب سازي مي كند  
مناسب سازي     زنجان
۲۰۰ واحلللد 
مسلكوني معللوالن در زنجلان توسلط 
بهزيستي و با همكاري بسيج سازندگي اين 

استان بزودي اجرايي مي شود. 
فره��اد ميرزايي معاون توان بخش��ي اداره كل 
بهزيس��تي اس��تان زنجان با اش��اره به انعقاد 
تفاهمنام��ه اي بي��ن س��ازمان بهزيس��تي با 
سازمان بسيج سازندگي كش��ور در خصوص 
مناسب س��ازي واحدهاي مس��كوني معلوالن و كمك به اجراي اين طرح، گفت: سهم استان از اين 
تفاهمنامه مناسب س��ازي حدود ۲۰۰ واحد مسكوني معلوالن طبق س��هميه و برش تعيين شده 
دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي كش��ور اس��ت.  وي افزود: اقدام به موقع، سريع و جهادي در 
دسترس پذيري و مناسب سازي محل زندگي افراد داراي معلوليت، هزينه كرد بهينه اعتبارات در حوزه 
دسترسي و مناسب سازي، ايجاد وحدت رويه در اقدامات مناسب سازي و جلوگيري از موازي كاري هاي 

موجود، از اهداف اختصاصي مناسب سازي مسكن مددجويي است.

 سكه  هاي طالي ۲500 ساله 
وقف موزه امام رضا)ع( شد 

مجموعه دار مشهدي، سكه هاي      خراسان رضوي
تاريخي نادر ۲5۰۰ساله خود را از 
جمله سلكه واليت عهدي امام رضا )ع( را وقف موزه آستان 

قدس رضوي كرد. 
محمدتقي صفار مجموعه دار مشهدي كه اقدام به وقف سكه هاي 
تاريخي ۲۵۰۰ ساله خود كرده است در اين باره گفت: اين سكه ها 
در ضرابخانه سارد ضرب شده و بر روي آن تصوير شاه هخامنشي 
در حالي كه نيزه و كمان به دست دارد، ترسيم شده است و سكه 
واليت عهدي امام رضا)ع( ضرب اصفهان در سال ۲۰۳ هجري يكي 
ديگر از نفايس نادر اين مجموعه است.  وي افزود: سكه هاي طالي 
ساساني متعلق به دوره شاهپور اول و بهرام دوم، سكه هاي طالي 
سربداران و ملوك هرمز و سكه هاي طالي فاطميون، ايلخانان و 
رومي ها بخشي ديگر از سكه هاي اين مجموعه است.  اين واقف 
اظهار داشت: سكه هاي نقره اين مجموعه شامل دوره های مختلف 

اسالمی كه از دوره هاي اموي تا زمان قاجار را در بر می گيرد.

 16 هزار هكتار از شمشادهاي مازندران
به آفت شب پره آلوده شد     

آفت شب پره با حمله به درختان     مازندران
شمشلاد در مازندران تمامي16 
هزار هكتار شمشادستان هاي اين استان را آلوده كرده است. 
سيدمحسن موسوي مديركل منابع طبيعي مازندران با اشاره به اينكه 
۱۶ هزار هكتار شمشادستان در حوزه منابع طبيعي ساري وجود دارد 
كه در حال حاضر دچار آفت و آلودگي به آفت شبپره شدند، گفت: يكي 
از شيوه هاي مقابله با انقراض شمشاد، قلمه گيري و توليد بذر شمشاد 
است و تاكنون ۴ هزار متر مربع از نهالستان هاي شمشاد را بازسازي 
و احيا كرديم .  وي با اش��اره به وجود ۷۹۴ ه��زار هكتار جنگل، ۳۷۸ 
هزار هكتار مرتع در حوزه ساري افزود: امروزه تغييرات آب و هوايي و 
گرمايش آب و هوا و توليد گازهاي گلخانه اي از پديده هاي مهم در جهان 
به شمار مي رود و براي مقابله با آن بايد جنگل ها را حفظ و ضيانت كرد.  
مديركل منابع طبيعي مازندران بابيان اينكه بيشترين توليد گازهاي 
گلخانه اي به ميزان ۶۰۰ ميليون تن در كشور انجام مي شود، ادامه داد: 

بهترين راهكار حفظ جنگل هاي هيركاني و خزري است.

 اليروبي ۸ نقطه اضطراري لرستان
 آغاز شد 

و  مسلير  اصلاح  اليروبلي،      لرستان
ساماندهي رودخانه هاي استان 
لرسلتان در هشلت نقطه اضطراري و اولويت دار آغاز شلد. 
رضا ميرزاي��ي مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي لرس��تان گفت: 
پيمانكاران ساماندهي و اليروبي در هشت نقطه اضطراري و اولويت دار 
شامل زورانتل و دمرود افرينه پل دختر، روستاهاي حاج خديجه، ميان 
گالل و علي محمد بيگي خرم آباد و چم ديوان، زوراندول و چم حسين 
شهرستان چگني كار خود را آغاز كرده اند.  وي افزود: عمليات اليروبي، 
اصالح مسير و ساماندهي رودخانه كشكان در محدوده روستاي افرينه 
تا تلمبه خانه شركت نفت و همچنين در دو نقطه از روستاي روبند 
جلگه خلج تا پيچ بابابهرام و محدوده اردوگاه مالوي كه به علت تغيير 
مسير رودخانه كشكان، جاده ارتباطي خرم آباد به پل دختر به طور 
كامل قطع گرديده بود هم آغاز ش��ده است.  مديرعامل شركت آب 
منطقه اي لرستان تصريح كرد: همچنين عمليات اليروبي در منطقه 

چمنار دورود و در دو نقطه از شهرستان بروجرد در حال انجام است.

 بخش خصوصي و دولت
 آزادراه نطنز– اردكان را مي سازند 

 رفع مشكالت 27 نقطه   پرحادثه 
 در جاده هاي آذربايجان شرقي

راه  مديلركل     اصفهان
ي  ز سلا شهر و
اسلتان اصفهان با اشلاره به احداث آزادراه 
نطنز- اردكان، از سرمايه گذاري 3۰ درصدي 
بخش خصوصي و 7۰ درصدي بخش دولتي 

براي ساخت آن خبرداد. 
حميدرضا اميرخاني مديركل راه و شهرسازي 
استان اصفهان با اشاره به اينكه بخش خصوصي 
با كمك دولت آزادراه نطنز � اردكان را مي سازد 
گف��ت: تاكن��ون۱۵۰ كيلومتر اين مس��ير تا 
شهرس��تان نايين در چند نوبت ب��ه فراخوان 
گذاشته ش��ده اس��ت، به طوري كه وزارت راه 
وشهرسازي تصميم گرفت تا ۳۰ درصد آن را به 
بخش خصوصي و ۷۰ درصد ديگر آن را نيز به 
دولت واگذار كند.  وي در خصوص پروژه هاي 
راه و شهرسازي در حوزه شهرستان هاي نايين 
و خور و بيابانك نيز اف��زود: ۳۲ كيلومتر پروژه 
راهسازي نايين - انارك آماده بهره برداري است 
و در نخس��تين فرصت با تنظيم صورتجلسات 
مربوطه تحويل اداره كل راهداري و حمل ونقل 

جاده اي و پليس راه مي ش��ود.  مدي��ركل راه 
وشهرسازي استان اصفهان تصريح كرد: نواقص 
جزئي مورد اش��اره اين پروژه شامل گاردريل 
مورد نياز نصب در محل پل ها تا يك ماه آينده 
و با اعتباري مع��ادل ۵ ميليارد ري��ال از محل 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور 
مرتفع مي ش��ود.  اميرخاني در خصوص محور 
جندق به مص��ر نيز گف��ت: ط��ول كل محور 
۴۶ كيلومتر اس��ت ك��ه در ۴ قطع��ه ۱۰ و ۱۲ 
كيلومتري تعريف ش��ده ك��ه ۱۲ كيلومتر در 
سنوات قبل به بهره برداري رسيده و ۱۲ كيلومتر 
ديگر در حال احداث و تا پايان س��ال تكميل و 
باقيمانده ۲۲ كيلومتر در اسرع وقت به مناقصه 
گذاشته مي شود.  وي افزود: پروژه مشجري به 
چوپانان از طرح كلي بان��د دوم نايين - انارك - 
خور - طبس نيز از جمله پروژه هايي اس��ت كه 
مطالعات فاز اول آن انج��ام و مطالعات فاز دوم 
ب��راي تصويب به وزارت متبوع ارس��ال ش��ده 
كه اميد اس��ت تا ۲۰ روز آينده مجوز برگزاري 

مناقصه آن اخذ و به مرحله اجرا برسد.

رفلع ۲7 نقطله      آذربايجان شرقي
پرحادثه استان 
آذربايجان شرقي در سلال جاري آغاز و تاكنون 
بيش از 7۰ درصد پيشرفت فيزيكي در اين زمينه 

حاصل شده است. 
اورجعلي عليزاده مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه ۲۷ نقطه  
پرحادثه  اي در جاده هاي آذربايجان شرقي رفع شده 
است، گفت: در حال حاضر حدود چهار اكيپ در 
محور تبريز- آذرشهر- عجب شير- بناب عمليات 
آس��فالت ريزي را انجام مي دهند، ب��ه طوري كه 
بيشترين فعاليت ها در راستاي بازسازي و مرمت 
جاده هاي استان طي سال ۹۸ در اين حوزه انجام 
شده است.  وي افزود: با توجه به خرابي هاي اين 
حوزه، نقاط بحراني جاده رفع شده و تا زماني كه 
شرايط جوي مساعد باشد عمليات آسفالت ريزي و 
مرمت جاده ادامه خواهد داشت.  مديركل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي آذربايجان شرقي ادامه داد: 
حدود س��ه كيلومتر محدوده بحران��ي در جاده  
تبريز- آذرشهر- عجب شير وجود دارد كه عمليات 

بازسازي و رفع اين نقاط نيز طي ۱۰ الي ۱۵ روز به 
اتمام مي رسد.  عليزاده با اشاره به فعاليت و استقرار 
۱۷ اكيپ ب��راي انجام عمليات آس��فالت ريزي و 
مرمت در ۱۷ محور استان، تصريح كرد: تاكنون 
۲۵۶ كيلومت��ر از محورهاي اس��تان ك��ه داراي 
وضعيت روسازي نامناسب بودند، آسفالت ريزي 
ش��ده اند كه مجموع اعتبار هزينه شده براي اين 
عمليات ۱۱۲ ميليارد تومان برآورد ش��ده است.  
وي افزود: به منظور فراهم كردن راه هاي مطلوب و 
بي خطر براي مسافران و رانندگان و رفع مشكالت 
رفت و آمد، تاكنون ۲۵۱ هزار تن آس��فالت ريزي 
در جاده هاي استان انجام ش��ده است.   مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان شرقي 
ادامه داد: طرحي تحت عن��وان طرح ابرار جهت 
بهسازي و آسفالت راه هاي روستايي از شهريورماه 
سال جاري توس��ط رئيس جمهور ابالغ شده كه 
براساس اين طرح بهس��ازي ۲۵۰۰ كيلومتر راه 
روستايي در سطح كشور تعيين شده است كه از 
اين ميزان ۲۵۰ كيلومتر راه روس��تايي مربوط به 

آذربايجان شرقي است. 


