
   سيستان وبلوچستان: مسئول دفتر نمايندگي بنياد مستضعفان 
سيستان وبلوچستان گفت: اين بنياد با مشاركت وزارت ورزش و جوانان 
۲۱ زمين چمن مصنوعي در اين استان مي سازد. آرشام هنركار با اشاره 
به اينكه سال ۹۶ تعداد شش مورد سهميه و س��ال ۹۷ تعداد ۱۵ مورد 
سهميه بابت س��اخت زمين چمن ورزشي در سيس��تان و بلوچستان 
در نظر گرفته ش��ده، افزود: با توجه به محروميت هاي استان و كمبود 

زيرساخت هاي ورزشي بنياد نگاه مثبتي به اين منطقه دارد. 
   آذربايج�ان غرب�ي: رئي��س س��ازمان صنع��ت مع��دن و تجارت 
آذربايجان غربي گفت: ۶۰ درصد واحدهاي راكد استان با هدف رونق توليد 
تا پايان مهرماه امسال به چرخه توليد بازگشت. غالمرضا بابايي افزود: طرح 
احيا و فعال سازي صنايع و معادن كوچك مقياس از مهم ترين اقدامات جهت 
جلوگيري از خام فروشي بوده و اكنون در حال اجراست كه نقش مهمي 
در اشتغال و بازگشت سرمايه دارد. در همين راستا اكنون با چند دستگاه 
اجرايي هماهنگي هاي الزم انجام شده كه از عمده ترين فعاليت ها و اهداف 
آنها احداث واحدهاي فرآوري مرتبط با هر نوع ماده معدني در استان است. 
   خراسان جنوبي: مجري طرح توس��عه گلخانه هاي كشور گفت: 
تنش هاي محيطي س��االنه بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان به كش��ور 
خس��ارت وارد مي كند لذا طرحي كالن به منظور مقابله با اين تنش ها 
براي ۲۶ محصول در ۲۰ استان كش��ور در دست اجراست. ولي اهلل بني 
عامري كمبود آب را از چالش هاي مهم اين اس��تان عنوان كرد و گفت: 
با بحران شديد آب در اين منطقه مواجه ايم لذا توسعه كشت  گلخانه اي 
بسيار ضروري و مهم است. وي تأكيد كرد: هدف توسعه گلخانه ها انتقال 
۷۰ درصد توليد محصوالت از فضاي باز به داخل گلخانه اس��ت كه اين 

موضوع در خراسان جنوبي بايد ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شود. 
   كرمان: مديركل امور عشايري استان كرمان گفت: طرح آبرساني به 
روستاي تك فرهاد از توابع شهرستان ريگان افتتاح شد. رضا نيكزادي با 
اشاره به اينكه قباًل موتور آب آشاميدني در روستاي تك فرهاد راه اندازي 
شده بود افزود: با لوله گذاري و تجهيز اين موتور كار آبرساني به اين روستا نيز 
آغاز شده است. براي آبرساني به روستاي تك فرهاد دو كيلومتر لوله گذاري 

تا مخزن و سه كيلومتر شبكه داخلي روستا نيز اجرايي خواهد شد. 
   سمنان: دبير خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: بيش از ۹۰ درصد 
واحدهاي صنعتي و توليدي در استان از نوع كوچك و متوسط است كه اين 
واحدهاي به دليل فرسودگي ماشين آالت خط توليد و مشكالت زيرساختي 
صادرت محور نيس��تند.  عبدالحميد دربانيان افزود: نبود تفكر صادراتي يك 
رويكرد اشتباه براي توليد كاالي باكيفيت است و بايد با توجه به فناوري هاي نو 

اين اصل مهم اقتصادي را در بخش توليد كشور گنجاند.
   مازندران: معاون عمران روستايي بنياد مسكن كشور اعالم كرد: يك 
ميليون و ۸۵۰ هزار واحد مسكوني روستايي كشور در قالب طرح هادي 
مقاوم سازي و بهسازي شد. محمدرضا شاملو در مراسم افتتاح چند طرح 
هادي در شهرستان محمودآباد گفت: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۰۰ روستا 
از ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستاي كش��ور طرح هادي اجرا مي شود. وي توسعه 
زير ساخت هاي روس��تايي مازندران را به واسطه پويايي اقتصادي بسيار 
مهم عنوان كرد و گفت: در سال گذشته ۵۰۰ پروژه روستايي در قالب طرح 

هادي در مازندران با اعتبار بيش از ۱۵۰ ميليارد تومان اجرا شد.

۴۷۵ تخ�ت ب�ه     آذربايجان غربي
تعداد تخت هاي 
بيمارستاني آذربايجان غربي افزوده شد، با اين 
حال بايد اي�ن تعداد ب�ه ۵۵۰۰ تخت برس�د. 
جواد آق��ازاده رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي و 
خدمات درمان��ي آذربايجان غربي از بهره برداري 
دو بيمارس��تان جديد در استان خبر داد و گفت: 
با بهره ب��رداري از بيمارس��تان ۳۰۰ تختخوابي 
ميالد اروميه و فاز دو بيمارستان حضرت فاطمه 
زهرا)س( مياندوآب ۴۷۵ تخت به تعداد تخت هاي 
بيمارستاني استان افزوده مي ش��ود، با اين حال 
هدف گ��ذاري، براي رس��اندن به تع��داد ۵۵۰۰ 

تخت است.
وي با بيان اينكه با بهره برداري از اين بيمارستان ها 
ش��اخص تخت ه��اي بيمارس��تاني اس��تاني به 
۱/۵ تخت مي رس��د، افزود: هم اكنون ش��اخص 
تخت هاي بيمارس��تاني كش��ور ۱/۶ تخت است 

كه در صورت بهره برداري و تكميل بيمارس��تان 
تخصصي زنان اين اس��تان به ش��اخص كشوري 
مي رسد.  وي با اشاره به سفر وزير بهداشت و معاون 

اول رئيس جمهوري كشورمان به آذربايجان غربي 
ادامه داد: در اين س��فر ضمن بازديد از طرح هاي 
بيمارس��تاني از جمله بيمارستان تخصصي زنان 

اروميه چن��د طرح بهداش��تي و درماني از جمله 
كلينيك ويژه بيماران سرطاني در مياندوآب نيز 

به بهره برداري خواهد رسيد. 
رئيس دانشگاه علوم پزش��كي و خدمات درماني 
آذربايجان غرب��ي با اش��اره به اينكه ه��م اكنون 
طرح هاي درمان��ي زيادي از جمله بيمارس��تان 
۳۰۰ تختي زن��ان در اروميه، بيمارس��تان ۲۵۰ 
تختي خوي و فاز توسعه بيمارستان هاي بوكان و 
تكاب در حال تكميل است گفت: با بهره برداري 
از اين طرح ها ارائه خدم��ات درماني به مردم در 
اين ش��هرها كيفيت بهتري پيدا مي كند و سرانه 

تخت هاي بيمارستاني افزايش مي يابد. 
وي با بيان اينكه در بيمارستان هاي استان ۳۷۵۰ 
تخت وجود دارد و هدف گذاري، براي رساندن به 
تعداد ۵۵۰۰ تخت اس��ت، افزود: در حال حاضر 
۲۴ بيمارستان زير نظر اين دانش��گاه در استان 

فعاليت مي كند. 

۴۷۵ تخت به بيمارستان هاي آذربايجان غربي افزوده شد
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88498441سرويس  شهرستان

 شكار پرندگان در فريدونكنار 
تحت كنترل است 

مدي�ركل حفاظ�ت محيط زيس�ت     مازندران
مازندران با اش�اره ب�ه مهاجرت تنها 
درناي سيبري وضعيت و حال اين تنها بازمانده را خوب توصيف كرد. 
حسينعلي ابراهيمي مديركل حفاظت محيط زيست مازندران با بيان اينكه 
تنها درناي س��يبري در تاالب ازباران براي زمستان گذراني به تاالب هاي 
استان س��فر مي كند گفت: اين پرنده نادر در تاالب ازباران به سر مي برد 
و وضعيتش خوب است.  وي با اشاره به كنترل صيد در فريدونكنار افزود: 
امسال وضعيت بهتر شد و در ازباران دامگاه جمع آوري شد و تنها يك كرس 
برپا است.  وي با عنوان اينكه متأس��فانه تخلفات صيد و شكار وجود دارد 
تصريح كرد: صيد و شكار غيرمجاز نس��بت به چند سال گذشته كمتر و 
محدودتر شده است.  ابراهيمي با اظهار اينكه سال قبل بسياري از عمليات ها 
توسط محيط زيست انجام شده است، افزود: امسال دستگاه هاي مختلف از 
جمله فرمانداري پاي كار آمدند و همكاري مقامات محلي نيز خوب است.  
مديركل حفاظت محيط زيس��ت مازندران درباره جمع آوري بازار فروش 
پرندگان فريدونكنار با بيان اينكه ميراث دار چنددهه تداخل مديريتي در اين 
زمينه هستيم افزود: محيط زيست از جان و مالش براي محدودكردن شكار 

مايه گذاشته است و تالش داريم اين مسئله را ساماندهي كنيم. 

 آغاز پروژه 10مگاواتی 
نيروگاه خورشيدي در سمنان

استاندار سمنان با تأكيد بر اينكه توليد     سمنان
انرژي پاك براي كشور مقرون به صرفه 
است، از ساخته شدن نيروگاه هاي خورشيدي در اين استان خبرداد. 
عليرضا آشناگر استاندار سمنان در آيين آغاز عمليات اجرايي احداث پروژه 
نيروگاه خورشيدي )فتو ولتائيك( ۱۰ مگاواتي سمنان با بيان اينكه اجراي 
نيروگاه هاي خورشيدي و توليد انرژي پاك از هشت اولويت اصلي و ضروري 
استان محسوب مي شود، گفت: با توجه به شرايط اقليمي و آب وهواي استان 
سمنان، بهترين ظرفيت براي احداث نيروگاه هاي خورشيدي در اين منطقه 
وجود دارد.  وي با تأكيد بر اينكه انرژي پاك براي آينده كشور مقرون به صرفه 
است، افزود: شرايط جوي استان سمنان در ۳۰۰ روز از سال آفتابي است كه 
اين امر فرصت مناسبي براي توليد انرژي خورشيدي است.   استاندار سمنان 
بابيان اينكه در بخش هايي از اس��تان برق يكي از مشكل هاي اصلي براي 
فرآوري معادن و گسترش صنايع محسوب مي شود، تصريح كرد: ظرفيت هاي 
معدني در جنوب شهرستان شاهرود و دامغان به سبب مشكالت عديده براي 
تأمين برق موردنياز اين بخش مغفول باقيمانده كه بايد براي رفع آن اقدامي 
اساسي انجام شود.  آشناگر با اشاره به اينكه استفاده از انرژي هاي نو در برخي 
موارد با توجه به تحريم هاي دشمن پرهزينه است، تأكيد كرد: بهره گيري از 
انرژي پاك در نهايت براي استان و كشور مفيد و مقرون به صرفه است و بايد 
براي توسعه آن گامي مؤثر برداشته شود.  وي بابيان اينكه جذب سرمايه گذار 
بخش خصوصي در اين راستا از ديگر اولويت هاي دولت به شمار مي رود، اضافه 
كرد: استان سمنان در بخش  منابع آبي با كمبودهايي مواجه است در حالي كه 
در بخش باد و نور خورش��يد اين منطقه ظرفيت هاي غني دارد.  استاندار 
سمنان گفت: پروژه اي با اعالم نياز ۱۰۰ هكتار زمين در شاهرود در كمتر از 
۱۰ روز تعيين تكليف و زمين مورد نياز به سرمايه گذار بخش خصوصي واگذار 

شد تا صاحبان صنايع مشغول به فعاليت و سرمايه گذاري شوند. 

 بازگشت ۶ واحد صنعتي تعطيل زنجان
به چرخه توليد

اس�تاندار زنجان با تأكيد ب�ر اولويت     زنجان
عملياتي كردن برنامه ها در ش�رايط 
كنوني از بازگشت ۶ واحد صنعتي تعطيل ش�ده در اين استان به 

چرخه توليد خبر داد. 
استاندار زنجان با اشاره به اينكه ۶ واحد صنعتي تعطيل شده سال گذشته 
به چرخه توليد بازگشت، گفت: امروز در شرايطي قرار داريم كه عملياتي 
كردن برنامه ها بايد در اولويت كارها باش��د.  فتح اهلل حقيقي اس��تاندار 
زنجان كه در نخستين كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان 
حضور داشت با اشاره بر ضرورت عملياتي كردن برنامه ها گفت: زنجان 
جزو استان هايي است كه در اين زمينه همواره پيشگام بوده و اميدواريم 
روندي كه در اين زمينه در پيش گرفته ايم، تداوم داشته باشد.  وي با اشاره 
به اينكه عنوان كارگروه در اولويت دوم بوده و آنچه كه امروز در اولويت 
قرار دارد، بحث محتواي برنامه هاس��ت، تصريح كرد: بي ش��ك وقتي به 
عملكرد استان در حوزه هاي مختلف از جمله رفع موانع توليد نيم نگاهي 
مي اندازي��م، مي بينيم كه ب��ا اقدامات ص��ورت گرفته اج��ازه نداده ايم 
واحدهاي توليد به سمت ركود پيش بروند.  استاندار زنجان با تأكيد بر 
اينكه تداوم روند توليد در شرايط كنوني اقتصادي، كاري بسيار ارزنده 
و ارزشمند اس��ت، ادامه داد: وقتي اجازه داده نشده است كه روند توليد 
در استان با مختل مواجه شود، اين بدان معني است كه كارها در استان 
همواره به س��متي حركت كرده كه حاكي از عملياتي بودن آنها داشته 
است و تا به امروز نيز اين روند ادامه دارد.  حقيقي ابراز كرد: براي توسعه 
اشتغال در استان جلسات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان در 
محل كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي برگزار مي شود.  وي با بيان اينكه با 
تشكيل اين جلسات به ويژه در محل واحدهاي توليدي مشكل دار، مسائل 
و مشكالت واحدهاي توليدي با اولويت حل مي شود، تصريح كرد: در سال 
گذشته هيچ واحد توليدي جديدي در استان زنجان تعطيل نشده و ۶ 

واحد صنعتي تعطيل شده وارد چرخه توليد شده است. 

 طرح های فراوان اما بی نتيجه دولت  
در اشتغالزايی روستايي

سال هاس�ت در مورد حمايت از طرح هاي اش�تغالزايي در روستاها 
صحبت مي شود. حرف هايي كه اعتبارات زيادي پشت آنهاست و هر 
شنونده اي فكر مي كند با اين روند رو به جلو، تا چند ماه آينده چيزي 
به نام بيكاري در روس�تاها باقي نمي ماند. بعد از تخصيص اعتبارات 
و بررسي طرح ها ي اشتغالزايي و تأييد بهترين ها، نوبت به پرداخت 
وام ها مي رسد. اينجاست كه صدها قفل بر در اشتغالزايي در روستاها 
مي خورد و معلوم نمي شود بودجه اي كه براي اين كار پيش بيني شده 
بود در كجا و به چه صورت هزينه شده است. و اين داستان ادامه دارد 
براي سال بعد و اعتبارات ديگر و روستاها و طرح هاي اشتغالزايشان و... 

    
 روند پرداخت وام اش��تغال روستايي دولت با مش��كالتي همراه است كه 
اعتراض بخش��ي از نمايندگان مجلس را به دنبال داشته است. در همين 
راستا كارشناسان اقتصادي نس��بت به انحرافات اين طرح هشدار داده اند.  
نياز نيس��ت براي ديدن وضعيت بيكاري در روس��تاها به اين مناطق سفر 
كنيم. كافي است سري به كوچه و خيابان شهر خودمان بزنيم تا با ديدن 
رشد فزآينده دست فروشاني كه در مشاغل غير رسمي مشغول به فعاليت 
هس��تند تا امرار معاش كنند و خرج و مخارج خان��واده را تأمين كنند، به 
وضعيت روستاها و علت مهاجرت آنها پي ببريم.  بيشترين آمار بيكاري به 
روستاها اختصاص دارد. در يك تناسب ساده و بر اساس ميزان جمعيت به 
تعداد بيكاران مشخص مي شود كه روستاهاي كشور در رابطه با اشتغالزايي 
كارنامه خوبي ندارند. همين مس��ئله موجب ش��ده تا هر دولتي كه قصد 
روي كار آمدن دارد، بخشي از رأي خود را با وعده  به بيكاران روستانشين 
جمع كند.  مرور وعده ها و اقدامات بي نتيج��ه دولت ها در دهه هاي اخير 
مويد همين موضوع است كه آنها هيچ برنامه  جامعی براي رفع بيكاري در 
روستاها ندارند و طرح هايشان هم براي خالي نبودن عريضه است. طرح هاي 
»خوداشتغالي«، »ضربتي اشتغال«، »بنگاه هاي زودبازده«، »رونق توليد«، 
»طرح هاي مشاركتي معاونت توسعه روستايي معاون اول رياست جمهوري« 
و »طرح هاي اشتغال فراگير روستايي« از جمله اين طرح هايي هستند كه 

نامشان را زياد شنيديم اما نتيجه مطلوب را در بر نداشته است. 
    وام به كارآفرينان نمي رسد

ديماه ۱۳۹۶ بود ك��ه دس��تورالعمل آيين نامه پرداخت وام اش��تغال 
روس��تايي با هدف كاهش بيكاري و رونق اشتغال براي اجرا در مناطق 
روستايي، عشاير و شهرهاي كمتر از ۱۰هزار نفر از سوي علي ربيعي وزير  
وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، تحت عنوان »دستورالعمل آيين نامه 
اجرايي قانون حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و 
عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي« به استانداران سراسر 
كشور ابالغ ش��د.  ش��ش ماه بعد يعني تيرماه ۱۳۹۷ وزارت كار آماري 
را منتشر كرد كه نش��ان مي داد حدود ۱۹۹هزار ميليارد تومان توسط 
متقاضيان در سامانه ثبت شده است كه بيش از ۱۶برابر كل منابع پيش 
بيني شده است كه اين موضوع نشان دهنده استقبال متقاضيان بود.  اما 
مشكل از همين جا شروع شد و وقتي نوبت پرداخت وام ها براي ايجاد 
اشتغال روستايي رسيد معلوم نش��د چه كساني دريافت كنندگان اين 
وام ها هس��تند. در همان زمان كارآفرينان بارها تذكر دادند و به همراه 
نمايندگان مجلس اعتراضات خود را مطرح كردند اما نه تنها به نتيجه 
نرسيدند بلكه بعدها مشخص ش��د در برخي استان ها از بين طرح هاي 
معرفي شده به آنها فقط به هشت درصد وام اشتغال پرداخت كرده اند و 

تسهيالت به بقيه نرسيده است. 
   چه كساني وام گرفته اند؟

يكسال از آن ماجرا گذشته و اين بار مدير سرمايه گذاري پروژه اشتغال فراگير 
روستايي وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي، آخرين وضعيت عملكرد اعطاي 
تسهيالت اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري را تشريح كرده. روز 
گذشته رامين اس��دي آنقدر اعداد و ارقام را به يكديگر گره كرد و از تعداد 
طرح ها و مناطق اجراي آنها و حتي جنسيت كارآفرينان حرف زده كه گويي 
ريشه بيكاري در روستاها را خشكانده اند. اما در نهايت مشخص نشده ۹۷۰۰ 

ميليارد تومان وام اشتغال روستايي را چه كساني گرفته اند؟

سجاد مرسلي

اهداي 1۳0 بسته نوشت افزار به دانش آموزان محروم مهرستان 
در راس�تاي      سيستان وبلوچستان 
برنامه ه�اي 
فرهنگ�ي س�پاه ۱۳۰بس�ته ل�وازم التحرير به 
دانش آموزان محروم در اين شهرستان اهدا شد. 
سرهنگ حسين نكوئي فرمانده ناحيه مقاومت 
بس��يج س��پاه مهرس��تان گفت: در راس��تاي 
برنامه هاي فرهنگي سپاه ۱۳۰بسته لوازم التحرير 
به دانش آموزان محروم روس��تاهاي شهرستان 
مهرستان اهدا شد.  وي با بيان اينكه پخش اين 

بسته هاي نوشت افزار و وسايل مورد نياز برای گسترش و تقويت حس نوع دوستي و كمك به نيازمندان 
است، افزود: هرگونه ارائه خدمات به نيازمندان و مستضعفان با حفظ كرامت و تكريم انجام مي شود.   فرمانده 
ناحيه مقاومت بسيج سپاه مهرستان ادامه داد: بسته هاي تهيه شده شامل لوازم مورد نياز دانش آموزان نظير 
دفتر، خودكار، مداد، پاكن، مداد تراش و كيف است كه بين دانش آموزان روستايي تقسيم مي شود.  وي 
تصريح كرد: اين بسته هاي فرهنگي در بين دانش آموزان محروم روستاهاي هيزآباد، انجيروك، كريم آباد، 

نوك آباد و قادرآباد از توابع بخش مركزي شهرستان مهرستان توزيع شد. 

روابط تجاري و اقتصادي اردبيل با عمان گسترش مي يابد    
روابط تجاري و      اردبيل
اقتصادي اردبيل 
و عمان توسعه مي يابد و در اين زمينه حمايت 
از سرمايه گذاران بخش خصوصي به عنوان 
ي�ك اولوي�ت اساس�ي مط�رح اس�ت. 
اكبر بهنامجو اس��تاندار اردبيل در نشس��ت 
مشترك با سفير كشور عمان در اردبيل گفت: 
اهميت به توس��عه روابط با كش��ور دوست و 
همسايه عمان در بخش هاي مختلف براي ما 

حائز اهميت بوده و درصدد هس��تيم با برنامه ريزي در اين زمينه موفق عمل كنيم.  وي با اشاره به 
اينكه استفاده از ظرفيت هاي مختلف در بخش هاي مختلف نيز در دس��تور كار قرار دارد، افزود: با 
توجه به اينكه اردبيل در صنعت فرش و عسل شهرت جهاني دارد بدون شك با ورود به اين عرصه 
مي توانيم توسعه تجاري و اقتصادي استان را رقم بزنيم. استاندار اردبيل ادامه داد: توسعه صادرات 
غيرنفتي نيز بايد به اندازه صادرات نفتي مورد توجه واقع ش��ود تا بتوانيم زيرس��اخت هاي صنعت 
توريسم را فراهم كرده و به خصوص در جذب گردشگران نيز اقدامات اساسي و مناسب انجام دهيم 

كه اين موضوع براي ما يك اولويت اساسي است.

۳۶00 بانوي آباداني تست غربالگري سرطان دادند 
سرپرست مركز     خوزستان
بهداشت آبادان 
گف�ت از انج�ام ۳ ه�زار و ۶۰۰ مورد تس�ت 
غربالگري سرطان و خطرس�نجي در هفته 
س�امت بان�وان در اي�ن ش�هر خب�رداد. 
جعفر ربيحاوي سرپرست مركز بهداشت آبادان 
با اشاره به اينكه۳۶۰۰ تست غربالگري سرطان 
در آبادان انجام شد گفت: اين غربالگري شامل 
تس��ت قند و فش��ار خون بود ك��ه در ادارات و 

مؤسسات دولتي و اماكن عمومي توسط كارشناسان بهداشت خانواده مركز بهداشت انجام شد.  وي 
افزود: برگزاري جلسات و توزيع پمفلت هاي آموزشي، انجام همايش پياده روي، ويزيت رايگان توسط 
پزشك در مراكز روستايي و انجام غربالگري روانشناسي و سرطان هاي شايع از ديگر اقدامات انجام  
شده مركز بهداشت آبادان در اين هفته بوده است.  سرپرست مركز بهداشت آبادان ادامه داد: انجام 
فعاليت هوازي به مدت۳۰ دقيقه در پنج روز از هفته و همچنين تمريناتي كه موجب افزايش قدرت و 

استقامت عضالني شامل تمرين با وزنه مي  شود از جمله راهكارهاي حفظ سالمتي در زنان است. 

بخش خصوصي 100 تصفيه خانه جديد در كشور مي سازد 
تاكن��ون ۲۶۰     قزوين
تصفي�ه خان�ه  
كش�ور در مدار ق�رار گرفته و ع�اوه بر آن 
۱۰۰تصفي�ه خان�ه نيز ب�ا مش�اركت بخش 

خصوصي در حال اجراست. 
حميدرضا جانباز مديرعام��ل آب و فاضالب 
كشور در س��فر به قزوين براي بازديد از طرح 
انتقال آب سد طالقان به استان گفت: در قالب 
طرح هاي ملي و استاني در حال حاضر بيش از 
۲۶۰ تصفيه خانه فاضالب در مدار است و ۱۰۰ تصفيه خانه با مكانيزم هاي مختلف و مشاركت بخش 
خصوصي و بي او تي و رديف هاي عمراني در دست اجراس��ت.  وي در خصوص اجراي طرح انتقال 
آب از سد طالقان هم افزود: از سامانه انتقال آب سد طالقان كه آب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا را تأمين 
مي كند بازديد كرديم كه اين پروژه از طرح هاي خوب آبرساني كشور است كه آب شرب يك ميليون 
نفر را تأمين خواهد كرد.  مديرعامل آب و فاضالب كشور تصريح كرد: با توجه به كاهش بارش ها در 
طول سال های گذشته نياز است تا با تصويه پساب ها آب مورد نياز كشاورزی و صنعت را كه مصرف 

قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند تأمين كرد.

ساخت سامانه كاهنده برق براي تجهيزات 
سردخانه اي در اصفهان  

يك كارآفرين برتر اصفهاني      اصفهان
س�امانه كاهن�ده ب�رق براي 
تجهيزات سردخانه اي را كه پيش از اين نمونه اي در ايران و 

خارج از آن ساخته نشده است را ساخت. 
حميدرضا فقيري نژاد كارآفرين برتر اصفهاني با اش��اره به ساخت 
سامانه كاهنده برق براي تجهيزات سردخانه اي در اصفهان گفت: 
اين سسيستم با مديريت زماني و فيدبك گيري از دماي محيط باعث 
كاهش مصرف برق براي مشتريان و افزايش بهره وري در سيستم هاي 
برق نيز تأثيرگذار است.  وي با اشاره به اينكه استفاده از اين دستگاه 
۱۵ تا ۲۵ درصد كاهش برق براي مصرف كنندگان را به همراه دارد، 
افزود: تمامي توليدات ش��ركت داراي گواهينامه ايزو ۹۰۰۱ و ايزو 
۱۰۰۰۴ است، گفت: اين سسيتم گزارش آزمون از پژوهشگاه نيرو 
و تأييديه سي. اي اروپا را دارد و شركت توانير در راستاي معرفي اين 

دستگاه نامه كتبي به توزيع برق شهرستان ها داده است. 

1۷00 تن ماهي در درياچه كارون۴ 
چهارمحال و بختياري توليد شد   

از ابتداي امسال تاكنون بيش از      چهارمحال و بختياري
يك هزار و ۷۰۰ تن ماهي در قالب 
طرح پرورش در قفس در درياچه سد كارون ۴ توليد و روانه بازار شد. 
ذبيح اهلل غريب رئيس سازمان جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري 
گفت: در راستاي اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي، افزايش توليد و 
استفاده بهينه از منابع آبي استان، در چهار سال گذشته برنامه ريزي 
منسجم طرح پرورش ماهي در قفس، پشت سدهاي بزرگ منطقه 
در دستوركار قرار گرفت، به طوري كه تنها در سال جاري ۱۷۰۰ تن 
ماهي در درياچه كارون ۴ چهارمحال و بختياري توليد ش��د.  وي 
افزود: اجراي دستورالعمل سازمان شيالت براي پرورش ماهي در 
قفس در بزرگ ترين سد بتوني قوسي كشور به تأييد كارشناسان 
وزارت نيرو، سازمان شيالت و محيط زيست رسيده است.  غريب  
خاطرنشان كرد: با توجه به باال بودن نرخ بيكاري در استان و ايجاد 

اشتغال در بخش آبزي پروري استان يك ضرورت است. 

غذاي 1200 بوفه مدرسه در گيالن 
سالم سازي شد 

در راستاي سالم سازي بوفه هاي     گيالن
مدارس در اس�تان گيان، ۱۲۰۰ 
بوفه غذاهايي مانند عدسي و ساندويچ هاي سالم در اختيار 

دانش آموزان قرار مي دهند. 
امير س��راجي معاون تربيت بدني و س��المت آموزش و پرورش 
گيالن با اشاره به اجراي طرح سالم سازي غذايي در ۱۲۰۰ بوفه 
مدارس در اين استان گفت: تغيير ذائقه كودكان به سمت غذاهاي 
آماده و فرآوري شده، موجب ش��ده تا مصرف نوشابه هاي گازدار، 
چيپس و پفك در دوران كودكي سبب چاقي و به دنبال آن ايجاد 
بيماري هايي مثل افزايش فش��ار خون و ديابت  شود. وي با اشاره 
به نياز روزانه بدن به حدود ۱۰ ت��ا ۱۵ درصد كالري، افزود: ميان 
وعده هاي سالم مانند نان، پنير، گردو، نان و پنير و سبزي، تخم مرغ 
آب پز، ميوه ها و انواع نوشيدني س��الم عالوه بر سالمت غذايي در 

مدرسه، نياز به كالري مورد نياز روزانه بدن را تأمين مي كند.

 آموزش »زندگي به سبك رضوي« 
به 600 زوج قمي

 كتاب۳64 شهيد روحاني 4 استان
در یاسوج تدوین  مي شود

راس�تاي  در     قم
اج�راي ط�رح 
»زندگي به سبك رضوي« در سايه آموزه هاي 
امام رئوف به ۶۰۰ زوج قمي به مدت سه سال 
آموزش تحكي�م خان�واده داده مي ش�ود. 
سميه صفري مسئول كانون خانواده نمايندگي 
آس��تان قدس رضوي در قم با اش��اره به اينكه، 
طرح »زندگي به سبك رضوي« براي ۶۰۰ زوج 
در استان قم آغاز شده است، گفت: اين طرح از 
سالروز ازدواج امام علي)ع( و حضرت فاطمه)س( 
شروع و ثبت نام زوجين در سراسر كشور از جمله 
استان قم تا عيد غديرخم ادامه خواهد داشت.  
وي افزود: با توجه به ارزش��ي ك��ه دين مبين 
اسالم و كتاب آسماني ما به بنيان خانواده دارد 
هم چنين منش��ور ابالغي مق��ام معظم رهبري 
كه اولويت بندي كار فرهنگي ب��راي خانواده را 
مدنظر داشته است آس��تان قدس رضوي براي 
تحكيم اين بنيان وارد عمل ش��ده و پيشنهاد 
اجراي طرح »زندگي به سبك رضوي« را داده 
و مجری اجرای اين طرح نيز هس��ت. مسئول 

كانون خانواده نمايندگي آستان قدس رضوي 
در قم تصريح كرد: ب��ه موجب اين طرح تمامي 
زوجيني كه نخستين سال زندگي خود را شروع 
كرده اند براي ثبت نام از طريق پيام گير »۸۸۰۰« 
مراحل ثبت نام را پشت سر گذاشته و به مدت 
سه س��ال از دوره هاي آموزشي مهارت زندگي، 
همسرداري و تبيين س��يره و زندگاني حضرت 
امام رضا)ع( با بهره گيري از بهترين مش��اوران 
و مجرب ترين اس��اتيد آموزش هاي مختلفي را 
پشت سر گذاشته تا نوع ارتباط با يكديگر را بهتر 
بشناس��ند.  به گفته صفري، اين آموزش ها در 
ابتدا به صورت تلفني و بعدها طبق نظر مشاوران 
حضوري به صورت ماهانه در يك جلسه به مدت 
سه سال ارائه خواهد شد و زوجين با ثبت نام به 
طور رايگان از اين دوره ها و خدمات فرهنگي و 
آموزشي برخوردار مي شوند تا به مسائل زوجين 
در زمينه هاي مختلف مشاوره هاي خوبي ارائه 
شود؛ هم چنين دوره هايي هم براي خانواده هاي 
طرفين هم برگزار مي شود تا ارتباط با زوج هاي 

جوان را مديريت كنند. 

مراح�ل چاپ     كهگيلويه وبويراحمد
 ۳۶۴ كت�اب 
شهيد روحاني اس�تان هاي بوش�هر، فارس، 
هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد به همت بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
كهگيلوي�ه و بويراحمد در حال انجام اس�ت. 
حجت االسالم كمال جهانبخشي مسئول عقيدتي 
� سياس��ي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس كهگيلويه وبويراحمد در بازديد از دومين 
نمايش��گاه مطبوعات و خبرگزاري ها در مصالي 
ياسوج، از چاپ كتاب شهداي روحاني چهار استان 
بوشهر، فارس، هرمزگان و كهگيلويه وبويراحمد به 
همت بنياد حفظ آثار استان خبر داد.  وي افزود: 
مراحل چاپ كتاب ۳۶۴ شهيد روحاني استان هاي 
بوشهر، فارس، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد به 
همت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
اس��تان در حال انجام اس��ت، زندگينامه شهيد 
روحاني حجت االس��الم عبدالمحمد تقوي سوق 
چاپ مي شود كه اين شهيد واالمقام در ۲۱ سالگي 
نويسندگي بيش از ۲۳ عنوان كتاب را انجام داده 

است.  مسئول عقيدتي- سياسي بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس كهگيلويه وبويراحمد 
با اشاره به چاپ كتاب شهيدان محمدرضا و رمضان 
چش��ان زاده، تصريح كرد: كتاب »ش��وق جهاد« 
نقش مراجع معظ��م و علمای ش��اخص در دفاع 
مقدس به قلم حجت االسالم پرويز برهمندمطلق 
در دست چاپ است.  حجت االسالم جهانبخشي 
از چاپ كتابي با عنوان »روندگان حقيقت« خبر 
داد و تصريح كرد: بررس��ي ويژگي هاي سرداران 
دفاع مقدس در انطباق ب��ا ويژگي هاي ياران امام 
حسين)ع( به قلم سيد علي اكبر موسوي اطهر ديگر 
كتاب در دست چاپ حوزه روحانيت است.  وي ادامه 
داد: كتاب خاطرات دفاع مقدس حجت االس��الم 
امراهلل اندرزيان چاپ شد، همچنين تاريخ شفاهي 
حجت االسالم سيد علي محمد بزرگواري از تولد 
تا انقالب و جنگ س��وريه تهيه مي شود.  مسئول 
عقيدتي � سياسي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس كهگيلويه وبويراحمد گفت: در صورت 
تأمين اعتبار و با همكاري ديگر دستگاه ها از۳۰۰ 

روحاني رزمنده تجليل مي شوند.


