
   مازندران: مسئول بسيج جامعه زنان سپاه كربال مازندران گفت: بيش 
از 2 هزار برنامه اجرايي با ۸۰ عنوان در سراس��ر استان مازندران در هفته 
بسيج برگزار مي شود كه مهم ترين برنامه ها شامل، لشگر فرشتگان، يادواره 
شهداي زن، تجليل بانوان فعال جبهه مقاومت، چهل چشمه و برگزاري 
جشن در ۱۷ منطقه آسيب ديده استان، بسيج جامعه زنان، چهار دهه عزت 
و كرامت، محفل شعر و خاطره، حس خوب زندگي، كارگاه هاي مشاوره زنان 
با شش موضوع تخصصي از جمله برنامه ها است.  فرشته پازوكي افزود: چله 
همدلي منتظران، ۴۰ اردوي جهادي، مهر مانا، تجليل از بانوان فرهيخته، 

فراخواني گردان هاي الزهرا )س( و كوثر از ديگر برنامه هاست.
   خوزستان: مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: 
يازدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان از 
سوم تا ششم آذرماه در اهواز برگزار مي شود.  مهندس احمد محمدي  افزود: 
اين نمايشگاه در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي تبيين شده در زمينه 
رونق توليد و بومي سازي تجهيزات صنعت نفت، با همكاري شركت ملي 
نفت ايران، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت ملي حفاري ايران 

و شركت نمايشگاه  هاي بين المللي استان خوزستان برگزار مي شود.  
   فارس: مديركل ميراث فرهنگي استان فارس از صدور 2۱۷ موافقت 
اصولي ب��ه ارزش 2هزار و ۷۸6 ميليارد تومان در ش��ش ماهه نخس��ت 
سال جاري براي ايجاد طرح هاي گردشگري در استان خبر داد.  مصيب 
اميري افزود: »اين پروژه ها شامل سفره خانه سنتي، هتل آپارتمان، مجتمع 

خدمات رفاهي تفريحي، مجتمع اقامتي پذيرايي و تفريحي مي باشند.«
   كردستان: رئيس س��ازمان برنامه و بودجه كشور گفت: براي اينكه 
پروژه راه آهن سنندج تا پايان سال آينده به اتمام برسد بيش از ۳2۰ ميليارد 
تومان تا امروز براي اين پروژه تخصيص يافته اس��ت.  محمدباقر نوبخت 
افزود: دولت مصمم است تا ۱۴۰ كيلومتر راه آهن همدان – سنندج را با 
جديت پيگيري كند و در سه قطعه زير كار توسط پيمانكاران است و مقرر 

شده تا سال آينده اين پروژه به اتمام برسد. 
   كرمانشاه: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: كرمانشاه 
را به عنوان قط��ب ارجاع بيماران خاص و صعب العالج پزش��كي معرفي 
مي كنيم.  سعيد نمكي در حاشيه افتتاح مركز سوانح و سوختگي غرب 
كشور افزود: بخش مراقبت از بيماران سوختگي يكي از بخش هاي مجهز 
داراي متخصصان كارآزموده اي است كه در اين مركز رسيدگي به بيماران 

سوختگي از نقطه صفر تا انتهاي درمان انجام مي شود. 

   بوشهر تقوي�ت ن�اوگان 
حمل و نقل، احداث 
پاركين�گ عموم�ي، س�اخت هت�ل، توس�عه 
زيرساخت هاي بندري و گمركي و زيباسازي شهر 
و افزايش فضاي سبز از مهم ترين مسائلي است كه 
در حوزه عمران ش�هري مورد توجه قرار گرفت. 
دكترسيد نورالدين اميري ش��هرداربندر بوشهر 
در بازديد از برخي پروژه هاي عمراني شهرداري 
اين ش��هر با اش��اره به اينكه اين بندر در مسي�ر 
توسعه عمران شهري قرار گرفته است، گفت: در 
حال حاضر ۵۰ پروژه با اعتباري بالغ بر يك هزار 
ميليارد ريال در سطح شهرفعال است و بسياري 
از پروژه هاي ش��هرداري در دهه فجر امس��ال به 
بهره برداري مي رسد كه رويكرد اغلب آنها تأمين 
آسايش و رفاه شهروندان در زمينه هاي مختلف از 

جمله حمل و نقل و ترافيك مي باشد. 
وي با اش��اره به اينكه وي 2۳۰ ميلي��ارد تومان 

اعتبار براي اجراي پروژه هاي شهرداري مصوب 
شده است كه معموالً بودجه س��االنه به سختي 
بين ۱۸۰ تا ۱۹۰ ميليارد تومان تأمين مي شود، 

افزود: آسفالت كوچه هاي خاكي، بهسازي پياده رو 
و كانال دفع آب هاي سطحي، تملك و بازگشايي 
معابر، اصالح هندسي تقاطع ها از ديگر پروژه هاي 

شاخص شهر بوشهر است. 
شهرداربندر بوشهر ادامه داد: از اين اعتبار ۱۴۰ 
ميليارد تومان هزينه حقوق و دستمزد كاركنان 
شهرداري است و پيش بيني مي شود ۳۰ ميليارد 
توم��ان هم ب��ه تيم شاهين ش��هرداري بوش��هر 
پرداخت ش��ود و بايد با 2۰ ميلي��ارد تومان كلي 

پروژه عمران شهري بوشهر را اجرا كرد.
اميري گفت: اجراي پارك حاشيه اي و راست گرد 
ميدان غدير با ظرفيت فني اماني شهرداري بوشهر 
اجرا مي شود كه اين رويكرد باعث صرفه جويي ۵۰ 
درصدي در هزينه هاي اجراي اين پروژه خواهد 
شد.  وي ادامه داد: گذرفرهنگ و هنر شهر بوشهر 
ني��ز در مرحله ب��رآورد اعتبار اس��ت و در آينده 
نزديك عملياتي مي شود.  به گفته وي، كميته اي 
در ش��هرداري بوش��هر در خص��وص پروژه هاي 
نيمه تمام و غيرفعال ايجاد و راهكارهاي الزم براي 

فعال شدن پروژه هاي نيمه تمام ارائه مي كند. 

بندربوشهر در مسيـر توسعه عمران شهري قرار گرفت
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 آشوراده به بندرترکمن 
وصل می شود

به  منظور حل اختالفي كه بين سازمان     گلستان
ط�رح  مجري�ان  و  محيط زيس�ت 
طبيعت گردي آش�وراده در خص�وص احداث جاده دسترس�ي از 
بندرتركمن به پهنه آبي خليج وجود داش�ت، مجوز احداث كانال 
آبي ب�ا ع�رض ۱۵ متر و عم�ق ۲ مت�ر در اي�ن محل، صادر ش�د. 
محمدرضا كنعاني مديركل حفاظت محيط  زيست گلستان با اشاره به 
اختالف سازمان محيط زيست و مجريان طرح طبيعت گردي آشوراده 
در خصوص احداث جاده دسترس��ي از بندرتركمن به پهنه آبي خليج 
گفت: مجوز اح��داث كانال آبي با عرض ۱۵ مت��ر و عمق 2 متر در اين 
محل، صادر ش��د به طوري كه مش��خصات اين كانال دقيقاً متناسب 
با طرحي است كه توس��ط مجري طرح طبيعت گردي آشوراده تهيه 
شده است.  وي به شكل گيري ش��وراي هماهنگي مديريت آشوراده و 
خليج گرگان اشاره كرد و افزود: فعاليت اين شورا از فروردين ماه سال 
۹۸ شروع ش��ده و تمامي تصميمات در حوزه آشوراده و خليج گرگان 
در اين ش��ورا طرح موضوع مي ش��ود. مديركل حفاظت محيط  زيست 
گلستان ادامه داد: اسكله پانتون كه قرار بود در ادامه اسكله چوبي بندر 
تركمن نصب شود، در شورا مطرح و در آنجا با نصب آن موافقت و مصوبه 
آن گرفته شد و سازمان بنادر آن را نصب خواهد كرد. كنعاني با اشاره 
به اختالف چندين س��اله در موضوع تعيين مرز پناهگاه حيات وحش 
ميانكاله، گفت: با حضور كارشناسان سازمان محيط زيست كشور، مرز 
حيات وحش ميانكاله مشخص و بخشي از اراضي ساحلي در محدوده 
بندرتركمن از محدوده پناهگاه حيات وحش ميانكاله خارج شد و از اين 

پس مديريت محيط زيستي آن با گلستان است.

توليد انرژي هاي پاك با محرومان 
صادرات و درآمدزايي با دولت 

چند سالي است كه بحث پنل هاي خورشيدي و توليد انرژي هاي پاك 
بر س�ر زبان ها افتاده و در همين راستا سازمان ها و نهادهاي مختلفي 
همچون كميته امداد تصميم گرفت تا با نصب پنل هاي خورشيدي براي 
فقرزدايي و توانمندسازي محرومان در استان هاي مختلف استفاده كند. 
ايده بسيار ثمربخشي كه در حال گسترش است. بر همين اساس روز 
گذشته خبري منتشر شد كه مي تواند راه ورود سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي به اين عرصه را هموار و موجب تحولي عظيم در زمينه گسترش 
پنل هاي خورشيدي در كشور شود. معاون وزير نيرو با تأكيد بر اين كه 
زمينه براي سرمايه گذاري در تأسيس نيروگاه هاي بادي و خورشيدي 
فراهم شده است، از آزاد شدن صادرات برق بادي و خورشيدي خبر داد. 

    
ايران با دارا بودن بيش از ۳۰۰ روز آفتابي يك��ي از بهترين نقاط براي 
استفاده از انرژي خورش��يدي است. در اين ميان اس��تان هايي چون 
كرمان و يزد و سيستان و بلوچس��تان و خراسان ها و قزوين در دستور 
كار كميته امداد قرار دارند تا با نصب پنل در پشت بام خانه هاي محروم، 
برق آنها را خريده و كمكي به درآمدزايي آنها بكنند.  به عنوان مثال هم 
اكنون از جمعيت حدود ۳ ميليون ۱6۵ هزار نفري استان كرمان چيزي 
نزديك به 2۵۰ هزار نفر آن تحت پوشش كميته امداد قرار دارند كه اين 

جمعيت حدود ۱۰2 هزار خانواده را شامل مي شود. 
اگر بخواهيم جمعيت تحت حمايت خدمات بهزيس��تي اين استان را 
هم به اين رقم اضافه كنيم به جمعيتي حدود ۵۰۰ هزار نفر مي رسيم. 
يعني ۱۵ درصد كرماني ها تحت حمايت هستند و حتماً خانواده هايي 
هم هستند كه از فقر رنج مي برند و هنوز هم تحت پوشش هيچ سازماني 
قرار نگرفته اند.  اگر از بحث فرش بافي و بوم گردي و كشاورزي كرماني ها 
بگذريم، در حال حاضر اين استان مي تواند به يكي از بزرگ ترين توليد 
كنندگان انرژي پاك در كشور تبديل ش��ود.  موضوعي كه زياد مورد 
توجه مسئوالن قرار نگرفته اس��ت. هرچند مديركل كميته امداد امام 
خميني )ره( استان كرمان با بيان اينكه در جهت استفاده مؤثر از نيروي 
كار و امكانات بومي و اقليمي در مناطق محروم و براي محروميت زدايي 
و كمك به حفظ محيط زيس��ت، گفته بود: »هم اكنون ۷۰2 نيروگاه 
خورشيدي توسط مددجويان كميته امداد در مناطق مختلف استان 

كرمان وارد مدار توليد برق شده است.«
    محرومان، بهترين سرمايه گذاران

كرمان مشتي از خروار است و ايران سرزمين انرژي هاي پاك است. بر 
اساس آمارهايي كه سازمان هاي دولتي اعالم كرده اند در شرايط فعلي 
فقط در بحث نيروگاه هاي بادي، ايران ح��دود ۱۵ تا 2۰ هزار مگاوات 
ظرفيت توليد انرژي دارد اما تا ش��هريور ماه س��ال جاري ميزان توليد 

انرژي هاي تجديدپذير در ايران فقط ۸۴۱ مگاوات بوده است. 
با اين حال روزگذشته س��يدمحمد صادق زاده معاون وزير نيرو با اشاره 
به ابالغيه وزير نيرو در مورد صادرات برق تجديدپذير، به ايس��نا گفت: 
»در اين ابالغيه آمده اس��ت كه س��رمايه گذار خارجي يا داخلي، برق را 
به شبكه تحويل مي دهد و ش��بكه همان مقدار برق را در مرز به خريدار 
تحويل خواهد داد. اين زمينه كاماًل فراهم شده است و حدود پنج يا شش 
متقاضي نيز تاكنون مراجعه كرده اند.« وي درباره ظرفيت انرژي هاي بادي 
و خورشيدي در كش��ور هم توضيح داد كه به طور كلي ظرفيت حداقل 
۳۰ هزار مگاوات نيروگاه بادي و خورش��يدي براي توليد و صادرات برق 
در كشور وجود دارد اما تاكنون براي ۱۵۰۰ مگاوات تقاضا شده است.« 
حال اگر دولت منتظر سرمايه گذار نشسته است نبايد از كارهاي نهادهاي 
حمايتي هم غافل ش��ود. به عن��وان مثال كميته ام��داد كرمان احداث 
خانه هاي مقاومي كه س��قف آنها از پنل هاي خورشيدي ساخته شده و 
ساختمان نيز به سرپناهي براي محرومان تبديل شده است را در دستور 
كار قرار داده كه مي توان از آن به عنوان طرح هاي نوين توانمند سازي نام 
برد.  با در نظر گرفتن تعداد باالي خانواده هاي تحت پوشش در كل كشور، 
دولت خود مي تواند وارد عمل ش��ده و با تزريق اعتب��ار و حمايت از آنها 
طرح هاي فوق را با سرعت بيشتري پيش ببرد.  اين كار نه تنها به توليد 
انرژي هاي پاك و حفظ محيط زيست در كشور كمك مي كند بلكه گامي 

محكم در مسير محروميت زدايي و خلق ثروت است. 
   درآمدزايي با نور خورشيد

جالب است در مورد مناطق مختلف ايران در رابطه با ميزان توانمندي هايشان 
براي تولي��د انرژي از نور خورش��يد همين را بدانيم كه بر اس��اس آمارها 
كم استعدادترين منطقه كشور از نظر تابش خورشيد، سواحل خزر است كه 
ظرفيتش براي توليد انرژي پاك تا دو برابر تمام كشور آلمان است. بنابر اين 
با توجه به اين كه ايران ساالنه بيش از 2۹۰۰ ساعت از آفتاب بهره مند است، 
يكي از كشورهاي مناسب جهان در حوزه توليد انرژي هاي خورشيدي به 
شمار مي رود؛ به گونه اي كه حتي مشتركان خانگي مي توانند با خريد پنل 
خورشيدي و تأسيس نيروگاه روي پشت بام خانه خود، عالوه بر تأمين نياز، 

مازاد برق توليدي شان را ۱۰ برابر گران تر به دولت بفروشند.

بارش ها در راهند، مسئوالن کجايند؟
چند روزي اس�ت كه اخبار متفاوت�ي از احتمال بارش هاي ش�ديد در 
شبكه هاي مجازي دست به دس�ت مي ش�ود. اخباري كه پيش بيني 
سازمان هاي هواشناس�ي ديگر كشورهاست و مدعي شده اند نه تنها 
دماي بسياري از استان هاي ايران به شدت كاهش خواهد يافت بلكه 
در كنار بارش هاي سيل آس�ا، برف س�نگيني هم ارتفاعات و مناطق 
كوهستاني را فرا خواهد گرفت.  بر همين اساس روز گذشته هم سازمان 
هواشناسي كشور با اعالم ورود سامانه بارشي به غرب كشور در روز جمعه 
از بارش باران و برف در 1۴ استان از جمله تهران خبر داد.  حتماً سازمان 
هواشناس�ي ايران اخبار سازمان هواشناسی ديگر كش�ورها را رصد 
كرده و بيش از همه از صحت و سقم آنها خبر دارد. اما اينكه مسئوالن 
چقدر اين خبرها را ديده و براي جلوگيري از وقوع هر حادثه و اتفاقي 
آمادگي دارند، حتماً بعد از بارش ها و زماني كه با جمله »غافلگير شديم« 
انگشت اتهام را به سمت هم مي چرخانند، مشخص خواهد شد. فراموش 
نكنيم بسياري از استان ها بعد از باران هاي بهاري و سيل آن هيچ كاري 
نكرده اند و حاال از خوزستان هم خبر مي رسد رودخانه هاي آن در برابر 
حجم بارندگ�ي و ورودي آب باال وضعيت تاب آوري مناس�بي ندارند. 

    
س��يالب هاي بهاري با اينكه ويراني ه��اي زيادي به همراه داش��ت اما 
مسئوالن امر، كمترين درس عبرت را از آن گرفتند و گواه اين ادعا هم 
بارش هاي يكي دو هفته اخير و س��يل و خرابي هاي ناشي از آن است. 
اما حاال ش��رايط كمي فرق كرده و پيش بيني ها بيانگر ورود سامانه اي 
پربارش و احتمال وقوع سيالب هاي بزرگ تر است.  طي روزهاي اخير 
اخبار متفاوتي در مورد احتمال بارش هاي عظيم در استان هاي مختلف 
ايران در شبكه هاي مجازي منتشر مي شود. در همين رابطه و در يكي از 
آنها آمده »مدل آمريكا در آپديت خودش باالخره با مدل اروپا هم نظر 
ش��د و تأييد كرده به طرز ديوانه واري بارش هاي ايران به وقوع خواهد 
پيوس��ت.« اين خبر كه الگوي بارش تجمعي ۱۰روزه را نيز نشان داده 
اس��ت، تأكيد كرده »در صورت تحقق اين الگو هفت��ه آتي بارش هاي 
فوق سنگين و سيل آس��ايي در غرب، شمالغرب، ش��مال، جنوبغرب، 
جنوب و مركز كشور خواهيم داشت. همچنين پيش بيني هسته بارش 
حدود ۵۰۰ ميلي متري در بخش هايي از گيالن و ۳۰۰ ميلي متري در 
ارتفاعات زاگرس كه اين بارش ها با كاهش قابل توجه دما همراه است.« 
بعد از انتشار اين اخبار و با چند روز تأخير، باالخره روز گذشته سازمان 
هواشناسي كشور هم با اعالم ورود سامانه بارشي به غرب كشور در روز 
جمعه از بارش باران و برف در ۱۴ استان از جمله پايتخت خبر داد. در 
اين گزارش آمده »براساس نقشه هاي همديدي و آينده نگري سازمان 
هواشناسي كشور تا بعد از ظهر پنج شنبه در اكثر مناطق كشور جوي آرام 
و پايدار حاكم است و در شهر هاي صنعتي و پرجمعيت افزايش غلظت 

آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود.«
    باران، شادي، مصيبت

با اينكه همه هموطنان از شنيدن خبر بارش ها به وجد آمده و از هم اكنون 
منتظر رسيدن سامانه ها به آسمان شهر و روستاي خود هستند اما واقعيت 
اين است كه باران هاي قبل ثابت كرده در اكثر استان هاي كشور، هر بارشي 
به سيلي و هر سيلي خسارتي را به همراه دارد.  وقتي سيل بهاري ويرانه های 
زيادي در استان هاي فارس و گلستان و خوزستان و لرستان بر جاي گذاشت، 
مسئوالن مدعي شدند كه همه تمهيدات الزم را تا فرا رسيدن فصل پاييز 
مي انديشند تا ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد. حاال پاييز از راه رسيده و مردم 
منتظر ديدن نتايج اقدامات آقايان هس��تند.  از نتيجه كارهاي انجام شده 
همين بس كه روز گذشته مديرعامل سازمان آب و برق استان خوزستان كه 
در همايش ملي سيالب ۹۸- ۹۷ در اهواز حضور داشت، گفت: »رودخانه هاي 
استان خوزستان در برابر حجم بارندگي و ورودي آب باال وضعيت تاب آوري 
مناسبي ندارند.« فرهاد ايزدجو با تأكيد بر اينكه ظرفيت رودخانه كرخه ۵۰۰ 
مترمكعب در ثانيه است و با ورودي بيشتر دچار آب گرفتگي مي شود و در 
سال بارندگي نرمال ۱۰ درصد، امكان سيل وجود دارد، ادامه داد: »ظرفيت 
ورودي آب به رودخانه دز، هزار مترمكعب است كه در سال بارندگي نرمال ۴۰ 
درصد امكان سيل در اين منطقه وجود دارد.« جالب اينكه درست در بحبوحه 
بارش ها مديرعامل آب و برق استان خوزستان گفته كه بايد در راستاي كاهش 
احتمال وقوع سيل طرح هاي مقابله اي مانند سيل بند، اليروبي و كانال انحراف 
سيالب راه اندازي شود.  حال بايد نشست و ديد ديگر استان ها چه كرده اند و 

اين بار مسئوالن چه دسته گلي به سيالب ها خواهند داد.

محمد رضا هاديلوسجاد مرسلي

 ۵۵٠ زائر اولي فارس به مشهد مقدس رفتند
بيش از ۵۵٠ نفر      فارس
و  م�ادران  از 
دختران استان فارس در قالب كاروان زائر 

اولي به مشهد مقدس اعزام شدند. 
محمد بذرافشان مديركل كميته امداد فارس با 
اعالم اعزام بيش از ۵۵۰ نفر از مادران و دختران 
استان فارس در قالب كاروان زائر اولي به مشهد 
مقدس، گفت: اين افراد در قالب شوق زيارت 
به مشهد مقدس رفتند.  وي در خصوص اعزام 

زائران طي هفت ماهه اول امسال نيز افزود: همچنين بيش از هزار و 2۰۰ نفر به اردوهاي سراسري 
مشهد طي هفت ماهه اول امسال اعزام شدند.  مديركل كميته امداد فارس ادامه داد: از ابتداي امسال 
تاكنون بيش از ۳ هزار و ۸۴۷ نفر در قالب كاروان هاي ش��وق زيارت به مشهد مقدس اعزام شدند و 
بيش از 6 هزار و ۷۹۵ نفر نيز به اردوهاي زيارتي درون استاني فرستاده شدند.  بذرافشان در خصوص 

پياده روي اربعين نيز گفت: در پياده روي اربعين امسال ۹ هزار و ۱6۹ نفر به كربال مشرف شدند.

نظارت ويژه پليس راهور ايالم بر اتوبوس هاي  راهيان نور    
پوشش ترافيكي      ايالم
ي  ها مس�ير
حركت كاروان هاي راهيان نور دانش آموزي 
و دانشجويي به صورت ويژه در دستور كار 
پلي�س راه�ور اس�تان اي�الم اس�ت. 
س��رهنگ ابوالفض��ل كهزادي رئي��س پليس 
راهنمايي و رانندگي ايالم گفت: با توجه به شروع 
زمان اعزام كاروان هاي راهيان نور دانش آموزي 
به مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس در 

استان و متصور بودن تصادفات احتمالي و رخدادهاي ناگوار، تمهيدات و تدابير ترافيكي در مسيرهاي 
تردد آنها به عمل مي آيد.  وي با بيان اينكه ضمن بررسي وضعيت فني اتوبوس هاي حامل زائران در مبداء و 
مسيرهاي تردد از حركت اتوبوس هاي فاقد ايمني الزم، جلوگيري خواهد شد، افزود: به منظور جلوگيري 
از سرگرداني زائران، مسافران اتوبوس هايي كه مرتكب تخطي از مقررات و ياعدم رعايت اصول ايمني شده 
و متوقف شوند، با وسيله مناسب ديگر يا در صورت امكان با همان اتوبوس به مقصد اعزام شده و در خصوص 
اعمال قانون اتوبوس متخلف در خاتمه سفر اقدام الزم از طريق شركت مسافري مربوطه صورت مي گيرد.  
اين مقام مسئول ادامه داد: با اتخاذ تدابير الزم موانع و مشكالت يا اقداماتي كه احتمال بروز راه بندان در 

مسير كاروان هاي راهيان نور را افزايش مي دهد را مرتفع خواهيم كرد. 

پايگاه پشتيباني امداد و نجات شمالغرب کشور افتتاح شد 
   زنجان ف�از اول و دوم 
پايگاه پشتيباني 
امداد و نجات شمالغرب كشور در زنجان آماده 
افتتاح و به زودي به بهره برداري مي رس�د. 
توحيد سليمي مديركل مديريت بحران زنجان با 
اشاره به اينكه فاز اول و دوم پايگاه پشتيباني امداد و 
نجات شمالغرب كشوردر استان آماده افتتاح است 
به روند عمليات اجراي پايگاه پش��تيباني امداد 
و نجات شمالغرب اش��اره كرد و گفت: عمليات 

اجرايي اين پايگاه در شش هكتار در سال ۸۷ آغاز شده است.  وي با بيان اينكه فاز اول و دوم اين پايگاه 
آماده شده و بيشتر اعتبارات ساخت اين پايگاه از محل مديريت بحران بوده است، افزود: 2/۵ ميليارد تومان 
از محل اعتبارات بحران هزينه شده است.  مديركل مديريت بحران استان زنجان ادامه داد: در فاز سوم در 
جهت توسعه اين پايگاه با احداث سازه هايي كه مد نظر است جهت برگزاري كالس هاي آموزشي تخصصي 

امداد و نجات از قبيل نجات غريق و امداد و نجات كوهستان اعتبار تزريق كنيم. 

مراکز درماني گيالن ۹٠٠ پرستار کم دارد 
رئيس دانشگاه     گيالن
پزشكي  علوم 
گيالن با اشاره به كمبود ۹٠٠ پرستار در گيالن 
گفت: در صورت دادن مجوز استخدام ۱۵٠٠ 
نفر كه۲٠ درصد پست هاي بالتصدي دانشگاه 
را شامل مي شود، بخش بزرگی از مشكالت 
كمب�ود ني�روي انس�اني برطرف مي ش�ود. 
ارسالن ساالري رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن با اش��اره به نياز مراكز درماني استان به 
جذب ۹۰۰پرستار گفت: با توجه به اين مهم نياز است تا براي رفع موانع درمان در مراكز درماني گيالن 
مشكالتي از اين دست رفع شود.  به گفته وي، در صورت دادن مجوز استخدام ۱۵۰۰نفر كه2۰ درصد 
پست هاي بالتصدي دانشگاه را شامل مي شود، بخش بزرگی از مشكالت كمبود نيروي انساني برطرف 
مي شود.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن با بيان اينكه براساس شاخص اعتبار سنجي وزارت متبوع 
استاندارد مساحت كل فضاي مفيد براي هر دانشجو ۵/۵ متر مربع است، افزود: در استان گيالن فضاي 
مفيد براي هر دانشجو  ۵ متر مربع است.  ساالري با اشاره به پروژه هاي در دست اقدام دانشگاه علوم 
پزشكي و اعتبارات الزم براي آنها، تصريح كرد: پروژه هاي تفاهمي پروژه هايي هستند كه ۵۰ درصد 
وزارتخانه، 2۵ درصد استانداري، ۱۰ درصد دانشگاه و پنج درصد خيران اعتبار آن را تأمين مي كنند. 

۱۸ هزار واحد روستايي لرستان 
مقاوم سازي شد   

نُ�رم مقاوم س�ازي واحدهاي      لرستان
روستايي لرستان به ۸٠ درصد 
مي رسد، به طوري كه در حال حاضر ۱۸ هزار واحد روستايي 

در استان مقاوم سازي شده است. 
مسعود رضايي مديركل بنياد مسكن لرستان با اشاره به اينكه اين 
بنياد در مقاوم سازي مسكن روستايي در كشور پيشتاز است گفت:  
تاكنون ۱۸ هزار و ۸۰۰ واحد روس��تايي در لرستان مقاوم سازي 
ش��ده اس��ت به طوري كه هم اكنون، نُرم مقاوم سازي واحدهاي 
روستايي لرستان از 6۷ درصد موجود به ۸۰ درصد رسيده است.  
وي با اشاره به انعقاد تفاهمنامه مشترك في مابين بنياد مسكن 
انقالب اسالمي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به  منظور 
احداث 2 هزار واحد مسكن محرومان روستايي در استان، افزود: 
جمعاً احداث 2۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسكن روستايي در دستور كار 

بنياد مسكن انقالب اسالمي استان قرار دارد. 

 بازسازي بيمارستان وليعصر)عج( مرکزي
تا سال ۹۹     

عمليات بازس�ازي بيمارستان      مركزي
وليعصر )عج( اراك سال آينده 
مي ش�ود.  تجهي�ز  بالفاصل�ه  و  رس�يده  پاي�ان  ب�ه 
س��يدعلي آقازاده اس��تاندار اس��تان مركزي در جريان بازديد از 
بيمارستان وليعصر)عج( اراك با اشاره به اينكه اين مركز درماني ۸۵ 
درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه با خريد تأسيسات روند ساخت و 
ساز آن تسريع خواهد يافت، گفت: تا پايان سال ۹۹ عمليات بازسازي 
اين مركز درماني پايان مي يابد.  وي افزود: فضاس��ازي براي تعبيه 
2۵ هزار مترمربع شيشه نماي ساختمان بيمارستان، تأمين چيلر، 
ديگ هاي بخار و آسانسور در حال انجام است.  استاندار مركزي ادامه 
داد: با اتمام كار ساختماني مبلمان و تجهيزات نيز تهيه و نيمه دوم 
سال آينده بيمارستان راه اندازي مي شود.  آقازاده گفت: بيمارستان 
وليعصر اراك از ۴۸۰ تخت اكنون به بيش از ۵۰۰ تخت رسيده كه 

ظرفيت درماني خوبي در غرب كشور است.

کهگيلويه و بويراحمد صاحب هلدينگ 
مديريت صادرات مي شود

معاون هماهنگ�ي امور اقتصادي     كهگيلويه و بويراحمد
استاندار كهگيلويه و بويراحمد از 
راه اندازي هلدينگ مديريت صادرات استان تا يك ماه آينده خبر داد. 
سيدحشمت اهلل صميمي دوست معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به راه اندازي هلدينگ مديريت 
صادرات استان گفت: مقرر شد اتاق بازرگاني تا يك ماه آينده نسبت 
به تشكيل هلدينگ مديريت صادرات اس��تان اقدام كند تا زمينه 
صادرات محصوالتي كه امكان صادرات آنها ميسر باشد فراهم شود.  
وي افزود: خواستار همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
جهت واگذاري ادامه تدوين سند به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ياسوج هستيم.  صميمی تصريح كرد: هنگامي كه سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان آمادگي تدوين چنين سندي را داشت 
دستگاه هاي متولي بايد از اين ظرفيت نهايت استفاده را مي كردند نه 

اينكه تنها به جمع آوري آماري اكتفا كنند.

صادراتكااليافغانستانيها
ازبندرچابهارآغازشد

4كتابخانهدرمناطقمحرومخوزستان
افتتاحميشود

تاكنون از بندر     سيستان وبلوچستان
ر  به����ا چا
سنگ هاي معدني، حبوبات، ميوه هاي خشك را 
براي كش�ور افغانس�تان صادر كرده ايم و خط 
كشتيراني نيز به صورت هفتگي بين بندر چابهار 
و بنادر كشور هند برقرار است و تخفيفات نيز از 
جمله اين مزيت ها اس�ت كه باعث ش�ده تجار 
افغان به ص�ادرات از اي�ن بن�در روي بياورند. 
حس��ين ش��هدادي معاون بن��دري و اقتصادي 
اداره كل بنادر و دريانوردي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان با اش��اره به رونق بندر چابهار براي 
ص��ادرات كاال از داخ��ل و برخي از كش��ورهاي 
همس��ايه از جمله افغانس��تان گف��ت: تاكنون 
س��نگ هاي معدني، حبوبات، ميوه هاي خشك 
را براي كش��ور افغانس��تان از بندر چابهار صادر 
كرده ايم و خط كشتيراني ما نيز به صورت هفتگي 
بين اين بندر و بنادر كشور هند برقرار، تخفيفات 
نيز در اين زمينه برقرار است كه اين نيز باعث شده 
تجار افغان به صادرات از اي��ن بندر روي بياورند.  
وي با اش��اره به تخليه ۳۴۰ تن كاالهاي اساسي 

در بندر چابهار از ابتداي مهرماه امس��ال تاكنون 
افزود: بندر ش��هيد كالنتري چابهار پيش از اين 
نيز فعال بوده و براي شناورهاي سنتي استفاده 
مي ش��ده اما براي بحث هاي كانتين��ري عمده 
فعاليت ما در بندر شهيد رجايي است و در طرح 
توسعه نيز بندر شهيد رجايي را در نظر گرفته ايم.  
شهدادی ادامه داد: با عملياتي شدن هر چهار فاز 
طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار ظرفيت 
اين بندر به ۷۷ ميليون تن كاال افزايش مي يابد و 
اولويت ما با كاالهاي اساسي است و اين بندر دو 
تفاوت اساسي نسبت به ديگر بنادر دارد چرا كه 
اولين بندري است كه دهانه اقيانوسي قرار دارد و 
فاصله دريايي ما نسبت به مسيرهاي كشتيراني 
ديگر به خطوط كش��تيراني دنيا كمتر اس��ت و 
آبخور بندر نيز افزايش پيدا كرده؛ از طرفي ما هيچ 
محدوديتي براي پذيرش كاال نداريم.  وی تصريح 
كرد: پيش از اين آبخور بندر چابهار ۱2 متر بوده و 
اكنون با اجراي فاز اول ۱۷۰۰ متر اسكله با ۱6/۵ 
متر آبخور داريم كه از ابتداي مهر ۳۴۰ هزار تن 

كاالهاي اساسي وارد بندر شده است. 

   خوزستان در هفته كتاب و 
كتاب خوان�ي، 
چهار باب كتابخانه عمومي در مناطق محروم 
خوزس�تان به بهره برداري خواهد رس�يد. 
منصور كوهي رس��تمي مديركل كتابخانه هاي 
عمومي خوزستان با اشاره به بهره برداري از چهار 
كتابخانه در مناط��ق محروم اين اس��تان گفت: 
كتابخانه عمومي ش��هداي دهكده شهرس��تان 
حميديه با مس��احت ۷۸۰ متر از محل اعتبارات 
تملك دارايي و دو درصد نفت با حضور مسئوالن 
استان به بهره برداري خواهد رسيد. اين كتابخانه 
داراي بخش ه��اي مختلف از جمله س��الن هاي 
مطالعه خواهران و ب��رداران، بخش هاي مرجع، 
مخزن، نشريات، كافي نت، كودك و نوجوانان است.  
وي افزود: همچنين كتابخانه عمومي رميله رامشير 
كه داراي بخش هاي مختلف از جمله سالن هاي 
مطالعه خواهران و ب��رداران، بخش هاي مرجع، 
مخزن، نش��ريات، كافي نت، ك��ودك و نوجوانان 
اس��ت كه در 2۷ آبان ماه با حضور مس��ئوالن به 
بهره برداري خواهد رسيد.  مديركل كتابخانه هاي 

عمومي خوزستان با اشاره به راهبرد اين نهاد براي 
احداث كتابخانه هاي مركزي در شهرس��تان ها 
يادآور شد: كتابخانه مركزي بركت سردار شهيد 
مدافع حرم حميد تقوي فر در شهرستان كارون 
با مساحت هزار متر مربع و زير بناي ۹۰۰ متر در 
دو طبقه از منابع تمل��ك دارايي ها و بنياد بركت 
ساخته و تكميل شده اس��ت.  وي ادامه داد: اين 
كتابخان��ه داراي بخش هاي س��الن هاي مطالعه 
خواهران و برداران، بخش ه��اي مرجع، مخزن، 
نش��ريات، كافي نت، كودك و نوجوانان، س��ايت 
اداري، نمازخانه ها خواهران و برداران و همچنين 
سرويس هاي بهداشتي خواهران و برداران است كه 
در 2۸ آبان ماه با حضور مسئوالن به بهره برداري 
خواهد رس��يد.  وي گفت: كتابخانه عمومي علي 
ضامن مقامي شهرستان گتوند با مساحت ۵۰۰ 
متر با زير بناي 2۸۰ متر تكميل و تجهيز ش��د. 
اين كتابخان��ه داراي بخش هاي مختلف از جمله 
سالن  مطالعه، بخش هاي مرجع، مخزن، نشريات، 
كافي نت، كودك و نوجوانان است كه در هفته كتاب 

و كتاب خواني به بهره برداري خواهد رسيد. 


