
   اصفه�ان: عمليات اجرايي قطار حومه اي ش��هر جديد مجلس��ي 
اصفهان روز جمعه با حضور محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي و جمعي 
از مسئوالن استاني آغاز ش��د. حميد عصارزادگان فرماندار شهرستان 
مباركه با اشاره به اينكه قطار حومه اي شهر جديد مجلسي شامل هشت 
واگن به ظرفيت 800 نفر است و 120كيلومتر سرعت خواهد داشت، 
گفت: قطعه اول اين طرح به طول 10 كيلومتر از مجلسي تا مباركه روز 
گذشته شروع و قطعات دوم و س��وم آن نيز در آينده اجرايي مي شود. 
گفتني اس��ت اين قطار شامل هفت ايستگاه مجلس��ي، فوالد مباركه، 

نصوحي، ميدان دفاع مقدس، زيباشهر، پلي اكريل و بهارستان است. 
   گيالن: رئيس اداره شيالت آستانه اش��رفيه گفت: از ابتداي فصل 
صيد امسال تاكنون، ۴۳ هزار و 120 كيلوگرم انواع ماهيان استخواني 
در سواحل بخش بندركياش��هر اين شهرستان صيد شده است. حسن 
قاسمپور با اشاره به فعاليت يك هزار نفر از صيادان بخش بندركياشهر 
در 11 شركت تعاوني پره صيادي اين منطقه افزود: از اين ميزان صيد 7 
هزار و ۴1۴ كيلوگرم ماهي سفيد، ۳2 هزار و ۹0۴ كيلوگرم ماهي كفال 
و 2 هزار و 802 كيلوگرم نيز ساير ماهيان استخواني شامل كپور، سوف 
و... بوده است. به گفته وي صيادان اين شهرستان براي صيد اين ميزان 

از ماهيان استخواني ۹8۶ مرتبه پره كشي انجام داده اند. 
   زنجان: فرماندار سلطانيه با اشاره به اينكه توسعه زيرساختي يك 
منطقه در گرو توسعه فكري و علمي آن است، گفت: ايجاد مراكز علمي 
و فرهنگي مي تواند در رهسپار كردن قاصدان علمي به منطقه سلطانيه 
و تسريع در روند توس��عه اين منطقه نقش مؤثري را ايفا كند. حسين 
رحماني هزاررود افزود: صنعت پاك گردشگري به عنوان يكي از سرمايه 
سازترين صنايع روز دنيا محسوب مي شود با توجه به اينكه محيط هاي 
آموزشي دغدغه بررسي مس��ائل و چگونگي برون رفت از آنها را دارند، 
مي توان با بهره گيري از ظرفيت اينگونه مراكز علمي در جهت رش��د و 
اعتالي هرچه س��ريع تر س��لطانيه به عنوان قطب گردشگري استان و 

منطقه گام برداشت. 
   مركزي: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان اراك 
گفت: عمليات بيولوژيكي و بيومكانيكي آبخيزداري نيمه آبان ماه جاري 
در اراضي طبيعي منطقه حفاظت ش��ده هفتادقله اين شهرستان آغاز 
ش��د. علي قناتي افزود: اين عمليات ايجاد چاله هاي فصلي و س��طوح 
هاللي، احداث 10 عدد آبش��خور دام ها، مرمت سه چشمه و حفاظت 
و قرق اراضي را ش��امل مي شود. گفتني اس��ت افزايش رطوبت خاك، 
اقتصادي كردن طرح هاي مرتع داري، افزايش زادآوري گياهان دارويي، 
افزايش تنوع زيستي، ارتقای كمي و كيفي پوشش گياهي، جلوگيري از 
فرسايش خاك و غيره از جمله اهداف اجراي اين طرح در اراضي هفتاد 

قله اين شهرستان است.

با انعقاد يك پروتكل     خراسان رضوي
س�ه جانب�ه ميان، 
اس�تانداري خراسان رضوي، س�ازمان صمت اين 
استان و شركت ملي صنايع مس ايران، آزادسازي 
10 كيلومتر مربع از جنوب اس�تان براي استخراج 
كاني ه�اي فل�زي ب�ه خصوص م�س آغاز ش�د. 
محمدرضا مس فروش رئيس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوي در سي و دومين 
اجالس سراس��ري خانه هاي صنع��ت، معدن و 
تجارت در نمايشگاه بين المللي مشهد گفت: در 
حوزه معدن بزرگ ترين كاري كه قرار است آغاز 
شود انعقاد يك پروتكل سه جانبه با استانداري، 
سازمان صمت استان و شركت ملي صنايع مس 
ايران است كه بر اين اساس آزادسازي 10 كيلومتر 
مربع از جنوب خراسان براي استخراج كاني هاي 

فلزي به خصوص مس صورت خواهد گرفت. 
وي اف��زود: خراس��ان رضوي اس��تان مهمي در 

حوزه هاي صنعت، معدن و بازرگاني است كه ۳0 
ميليون زائر در سال دارد، اين يك ويژگي خاصي 
اس��ت كه همه فعاليت ها در همه بخش هاي اين 

استان را تحت تأثير قرار مي دهد، خراسان رضوي 
از نظر صنعتي استاني ويژه اي است و ۶ هزار واحد 
صنعتي با 20 هزار ميلي��ارد تومان ارزش دفتر و 

200 هزار اشتغال دارد. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوي ادامه داد: ميانگين تحقق جواز تأس��يس 
در اين اس��تان با 20درصد از ميانگين كش��ور با 
12درصد باالتر است. همچنين بخش معدن يكي 
از محورهاي اساسي توس��عه اقتصادي خراسان 
رضوي اس��ت. اساس��اً در حوزه صنعت آنچه كه 
برنامه اصلي ماس��ت، رفع ني��از واردات از طريق 
پروژه هاي تعريفي است. همكاران ما با همكاري 
تش��كل ها روي اين ماجرا كار كرده اند و متد آن 

تهيه شده است. 
مس فروش تصريح كرد: همزم��ان با اين قضيه 
ش��ركت ايميدرو از ما درخواست ۳0 كيلومتر از 
اراضي استان را براي اكتشاف و سرمايه گذاري را 
داشت كه تفاهمنامه مربوط به آن را امضا نكرديم 
و امضاي آن منوط به آزادي پهنه اي ش��د كه بر 

اساس آن فعاليت هاي ما پيش رود. 

استخراج كاني هاي فلزي از معادن جديد خراسان رضوي آغاز شد

11 |  1441 ربی��ع االول   18  |  1398 آب��ان   25 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5792ش��نبه 

88498441سرويس  شهرستان

افتتاح ۵ مدرسه بركت در سيستان و بلوچستان
۴1 مركز سالمت و ۵ مدرسه بركت با     سيستان و بلوچستان
حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان امام 
در استان سيستان و بلوچستان به طور همزمان به بهره برداري رسيد. 
محمد مخبر رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام ضمن افتتاح مركز جامع 
سالمت ايرانشهر و مدرسه بركت زاهدان، فرمان بهره برداري همزمان از 
۴1 مركز جامع سالمت، مركز بهداشت، پايگاه سالمت و پنج مدرسه در 
استان سيستان و بلوچستان را صادر كرد.  در اين مراسم مخبر از توافق 
با وزارت بهداشت براي س��اخت ۹0 خانه بهداشت خبر داد و افزود: براي 
ساخت بيمارستان ايرانشهر هم به توافق رس��يده ايم و كمك و حمايت 
خواهيم كرد.  وي با بيان اينكه طرح ديگري كه به دنبال اجراي آن در هفت 
شهر استان سيستان و بلوچستان هستيم، »دوراپزشكي« است، تأكيد كرد: 
با اجراي اين طرح، تخصصي ترين خدمات پزشكي و درماني از راه دور در 
اختيار بيماران قرار مي گيرد.  اين مسئول افزود: ۳۵0 ميليارد ريال براي 
راه اندازي ۴7 مركز جامع سالمت در استان سيستان وبلوچستان هزينه 
شده است.  مخبر همچنين در مراس��م آغاز به كار همزمان پنج مدرس 
بركت در استان و بلوچستان با تأكيد بر حمايت از دانش آموزان بي بضاعت 
خاطرنش��ان كرد: تا به امروز ۶0 هزار دانش آم��وز بازمانده از تحصيل در 
سيستان و بلوچستان تحت پوشش حمايت هاي س��تاد اجرايي فرمان 
امام قرار گرفته اند.  وي گفت: ستاد اجرايي فرمان امام با توزيع بسته هاي 
نوشت افزار و لوازم التحرير، تأمين وسيله اياب و ذهاب مناسب، ايجاد مراكز 
آموزشي شبانه روزي و ساخت خوابگاه، دانش آموزان استان را تا رسيدن به 
تحصيالت عاليه ياري و همراهي مي كند.  گفتني است، براي ساخت پنج 
مدرسه بركت افتتاح شده در استان سيستان و بلوچستان با مجموع ۵0 

كالس درس، بالغ بر 70 ميليارد ريال بودجه هزينه شده است. 

 واگذاري سند ۱۰ هزار فقره امالك علوي 
به مازندرانی ها 

رئي�س بنياد مس�تضعفان كش�ور از     مازندران
واگذاري س�ند مالكيت 10 هزار فقره 
امالك ب�ه مس�احت 1۲0 هكت�ار به م�ردم مازن�دران خب�ر داد. 
پرويز فتاح رئيس بنياد مستضعفان كش��ور در مراسم اهداي يكهزار و 
2۵0 فقره اسناد امالك علوي مردم مازندران در مسجد حاجي كالي 
بهنمير گفت: واگذاري اين اسناد در راستاي اجراي منويات مقام معظم 
رهبري است.  وي با اش��اره به واگذاري هزار و 2۵0 فقره اسناد امالك 
علوي در مازندران، مس��احت اين اراضي را 72 هزار متر مربع با ارزش 
تقريبي ۳۹۶ ميليارد ريال دانست و ادامه داد: در اين مراسم 1۴ سند 
به صورت نمادين به مردم اهدا مي شود و شهرونداني كه شامل قوانين 
اين بنياد مي شوند مي توانند به ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مراجعه 
كنند.  رئيس بنياد مستضعفان با بيان اينكه يكي از وظايف نظام و بنياد 
مستضعفان اهدا و بازگرداندن زمين هايي است كه بنياد پهلوي به زور 
از مردم گرفته، است، اظهار كرد: بنياد مستضعفان بنياد مردمي است 
و مالك واقعي زمين ها مردم هستند و وظيفه بنياد ارائه خدمات به نفع 
مردم و طبقات پايين جامعه اس��ت.  وي گفت: امروز ش��اهد واگذاري 
نهمين مرحله اس��ناد و امالك علوي در مازندران هس��تيم و مجموع 
امالكي كه در انحص��ار بنياد علوي بوده و مربوط به اس��تان مازندران 
است 10هزار فقره امالك با مساحت 120 هكتار و ارزش بيش از ۳00 
ميليارد تومان به مردم واگذار شده است.  فتاح در پايان گفت: تمام سعي 

ما تسريع در روند واگذاري اين اسناد مي باشد.

تحويل ۱۷۰ واحد مسكوني به خانواده هاي 
ايتام و مددجويان هرمزگان 

با حضور رئيس كميته امداد، 1۷0 واحد     هرمزگان
مس�كوني وي�ژه خانواده ه�اي ايتام و 
نيازمندان در استان هرمزگان افتتاح و تحويل مددجويان اين نهاد شد. 
به مناسبت فرا رسيدن ميالد پيامبر اسالم)ص( و امام جعفر صادق )ع( 
و با س��فر س��يدمرتضي بختياري، رئيس كميته امداد ب��ه هرمزگان 
170 واحد مس��كوني به مددجويان اين نهاد تحويل داده شد.  در اين 
مراسم رئيس كميته امداد با اش��اره به تأكيدات مقام معظم رهبري به 
منظور برنامه ريزي براي توانمندس��ازي مردم در مناطق محروم گفت: 
تأمين مس��كن مددجويان با اولويت خانواده هاي ايتام، گام مهمي در 
توانمندسازي جامعه هدف كميته امداد اس��ت.  وي با اشاره به افتتاح 
170 واحد مسكوني براي مددجويان استان هرمزگان افزود: 1۴0 مسكن 
از واحدهاي تحويل شده با همكاري و مشاركت مؤسسه خيريه اشرف 
االنبيا تهران احداث شده است.  وي ضمن تقدير از كمك هاي مؤسسه 
خيريه اشرف االنبياء تهران براي ساخت واحدهاي مسكوني مددجويان 
در اين اس��تان افزود: احداث 120 واحد مس��كوني ديگر براي جامعه 
هدف كميته امداد توسط اين مؤسسه آغاز ش��د.  رئيس كميته امداد 
از تفاهمنامه با سپاه براي ساخت 180 واحد مسكوني براي مددجويان 
در شرق هرمزگان خبر داد و خاطرنشان كرد: تفاهمنامه ساخت 180 
واحد مسكوني با مشاركت سپاه در حال انجام است كه ۳0 واحد آن به 
بهره برداري رسيد.  بختياري بيان كرد: همچنين 1۵0 واحد مسكوني 
ديگر نيز در قالب تفاهمنامه با سپاه در حال ساخت است كه تا دهه فجر 
امسال به خانوارهاي نيازمند در مناطق محروم استان هرمزگان تحويل 
خواهد ش��د. براي احداث اي��ن 180 واحد در مناطق محروم اس��تان، 
مجموعاً يك ميليارد و ۵00 ميليون تومان هزينه شده است.  وي با بيان 
اينكه زيربناي هر واحد مسكوني در اين تفاهمنامه ۵0 متر مربع در نظر 
گرفته شده است، ادامه داد: براي هر واحد ۵0 ميليون تومان از اعتبارات 
كميته امداد هزينه شده كه با مشاركت نيروي دريايي سپاه پاسداران در 

مناطق محروم شرق استان هرمزگان احداث شده است. 

 شناسنامه دار شدن مزارع
 بازي جديد با زعفران كاران

نياز نيست در مورد زعفران ايران حرفي زده شود. طالي قرمزي كه در 
حرف، يكي از محصوالت مهم و ارزشمند ايران به شمار مي آيد. اما در 
عمل نه كسي از آن حمايت مي كند و نه برنامه اي براي جهاني كردن 
آن به نام ايران ارائه مي شود. هر چند هر از گاهي طرح هايي مثل ورود 
زعفران به بورس و خريد تضميني از كشاورزان و ممنوعيت خريد و 
فروش زعفران توسط دالالن مطرح مي شود، ولی نتيجه كار همين است 
كه حدود ۹۴درصد زعفران دنيا در ايران كشت مي شود اما هنوز دنيا 
زعفران را به نام ايران نمي شناسد. مشكلي كه اگر رفع نشود نه سودي 
به جيب كشاورز مي رسد و نه ايران مي تواند آقايي خود را در اين عرصه 
به دنيا ثابت كند. با اين حال مسئوالن دوباره خواب تازه اي ديده اند و 
اعالم شده براي حمايت از محصول زعفران و مديريت برفرآيند كاشت، 
داشت و برداشت، قرار است مزارع زعفران كشور شناسنامه دار  شوند. 

    
شايد حاال به جايي رسيده ايم كه وقتي از ميزان باالي كشت محصوالت 
كشاورزي و توانمندي هاي موجود در كشور، يا قدرت خاك و آب و هواي 
ايران بيشتر مي دانيم، بيشتر ناراحت مي شويم. ناراحت از اينكه چرا با 
اين همه ظرفيت، نمي توانيم در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشيم و 
هميشه بخشي از محصوالت كشاورزي يا مي گندد و هدر مي رود و يا با 
نام ديگر كش��ور ها به بازارهاي جهاني عرضه مي شود.  در مورد زعفران 
همين بس كه بدانيم از 122 هزار هكتار سطح زير كشت اين محصول در 
دنيا 11۵ هزار هكتار آن مربوط به ايران است. هم اكنون در كشورهاي 
همسايه شرقي ايران بيش از ۵ هزار هكتار زعفران توليد مي شود اما نكته 
مهم اين است كه ميزان توليد زعفران در هكتار در همه كشور ها به طور 
ميانگين چهار كيلو است، اما اگر شرايط و كشت اصولي و عملي در ايران 
انجام ش��ود در هكتار 20 كيلو زعفران برداش��ت مي شود. پس در يك 
كالم، ۹۴درصد زعفران دنيا در ايران كشت مي شود. محصولي كه با اين 
حجم توليد و ارزش، به هيچ عنوان به نام ايران در بازارهاي جهاني وجود 
ندارد و به خاطر اينكه بخش عمده زعفران ايران فله اي به اسپانيا صادر 
مي شود، اين كشور با بسته بندي بسيار ويژه و زيباي خود كاري كرده تا 

دنيا زعفران را به نام اسپانيا بشناسد، نه ايران. 
با اين شرايط، چند روز پيش بود كه رئيس ش��وراي ملي زعفران با اشاره 
به اينكه بورس كاال به شفاف س��ازي قيمت زعفران كمك مي كند، گفته 
بود: »زعفران بسته بندي بايد در داخل بورس وارد ش��ود و به بازاريابي و 
بازارسازي بس��ته بندي زعفران كمك كند.« بعد از قرن ها كه زعفران در 
ايران كشت و به ديگر كشورها فرستاده مي ش��ود، حاال محسن احتشام 
مدعي شده: »ش��وراي ملي زعفران، رسالت س��ازماندهي و مديريت بر 
فرآيند توليد زعفران را بر عهده دارد و در راستاي اين وظايف، طرح جهش 
صادرات زعفران و برنامه ريزي راهبردي براي توسعه بازار و بازاريابي زعفران 
را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده تا با اجراي اين طرح، نقاط 

ضعف مان را در چرخه فرآيند بازار جهاني اين محصول برطرف كنيم.«
   افتخار آفريني با كد13رقمي

هنوز شوراي ملي زعفران ايران  طرح هاي قبلي خود را به نتيجه نرسانده 
كه دوباره اعالم شده مزارع زعفران  شناسنامه دار مي شو د . 

البته باز هم رئيس اين شورا، پاي كار آمده و با بيان اينكه براي حمايت 
از محصول زعفران و مديريت برفرآيند كاشت، داشت و برداشت، مزارع 
زعفران كشور شناسنامه دار مي شوند، براي برداشت زعفران و به منظور 
رهگيري محل توليد اين محصول به مزارع ك��د 1۳ رقمي اختصاص 
داده مي شود كه مي توان از طريق آن، محل توليد زعفران و اصالت آن 
را شناسايي كرد.« با اينكه سال هاست كش��اورزان و زعفران كاران در 
انتظار عملي شدن پيش پا افتاده ترين درخواست هايشان، مثل كوتاه 
كردن دست دالالن از بازار، خريد تضميني محصول يا حمايت در زمان 
خسارت ديدن هستند، حاال احتش��ام ادعا كرده: »رهگيري محصول 
زعفران با اين شناسه 1۳ رقمي، به گونه اي اس��ت كه افتخار بهترين 
محصول به خود كشاورز برمي گردد و مشخص مي شود كه كدام كشاورز 
با حجم زميني كه در اختيار داش��ته و ميزان برداشتي كه انجام داده، 

محصول با كيفيت تري توليد كرده است.«
بايد منتظر ماند و ديد اين طرح، آورده اي براي كشاورز هم خواهد داشت 

يا فقط افتخار توليد محصول خوب برايش مي ماند و ديگر هيچ!

سید احمد هاشمي اشكا

سي و يكمين اقامتگاه بوم گردي شيراز افتتاح شد 
س�ي ويكمين      فارس
ه  مت�گا قا ا
بوم گردي شيراز با حضور معاون هماهنگي و 
مديريت امور زائران استانداري و جمعي از 
مس�ئوالن اس�تان ف�ارس افتت�اح ش�د. 
سيدمويد محس��ن نژاد معاون گردشگري اداره 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان فارس در مراس��م افتتاح سي و يكمين 
اقامتگاه بوم گردي در شيراز گفت: اين اقامتگاه 

در بافت تاريخي- فرهنگي شيراز، با سرمايه گذاري 8 ميليارد ريال در زميني به مساحت 20۵ متر مربع و 
اشتغالزايي هشت نفر افتتاح شد.  وي افزود: فضاي اين واحد بوم گردي به سبك معماري سنتي است و با 
شش اتاق، ظرفيت پذيرش 18 نفر مهمان را دارد.  معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان فارس تصريح كرد: از تعداد ۳1 واحد اقامتگاه بوم گردي فعال در شيراز، تعداد 22 
اقامتگاه در بافت تاريخي و با هدف رونق بيشتر اين مسير ارزشمند گردشگري به بهره برداري رسيده است.  

به گفته وی، در حال حاضر 110 اقامتگاه بوم گردي داراي مجوز در استان فارس فعال است.

طرح مروج سالمت در ۶۲ مدرسه منطقه آزاد ماكو اجرا شد  
در س�ال جاري      آذربايجان غربي
طرح م�دارس 
مروج س�المت به منظور ارتقاي س�المت 
دانش آموزان در ۶۲ مدرسه در منطقه آزاد 

ماكو اجرا شد. 
دكتر اسالم يادگاري مدير غذا و داروي سازمان 
منطقه آزاد ماكو با اشاره به اينكه طرح مدارس 
مروج سالمت در ۶2 مدرس��ه اين منطقه در 
حال اجراس��ت گفت: براي اج��راي اين طرح 

10ميليارد و ۳00 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.  وي با اشاره به اجراي اين طرح طي سال هاي 
گذشته افزود: طرح مروج سالمت در سال ۹۶، در ۳0 مدرسه در شهرستان هاي ماكو، شوط و پلدشت 
با اعتبار 2 ميليارد و 200 ميليون ريال به منظور احداث، تعمير و بازسازي سرويس هاي بهداشتي و 
آبخوري هاي مدارس منطقه آزاد ماكو اجرا شد.  مدير غذا و داروي سازمان منطقه آزاد ماكو با اشاره 
به اينكه مرحله دوم اجراي طرح مدارس مروج سالمت طي سال ۹7 در ۵0 مدرسه منطقه آزاد ماكو 
اجرايي شد، افزود: اين طرح ها با اعتبار ۵ ميليارد و 770 ميليون ريال كه شامل 2۴ مدرسه در ماكو، 

1۳ مدرسه در شوط و 1۳ مدرسه در پلدشت به مرحله اجرا در آمد. 

جشن بزرگ ثبت ملي جنگل هاي هيركاني در گيالن 
جشن بزرگ ثبت     گيالن
ملي جنگل هاي 
هيركاني ماه آينده در رشت برگزار مي شود. 
شهرود اميرانتخابي مديركل ميراث فرهنگي 
گيالن با اشاره به برگزاري جشن ثبت جهاني 
جنگل ه��اي هيركاني ك��ه در اواس��ط آذرماه 
سال جاري در گيالن برگزار خواهد شد گفت: 
رونماي��ي از ل��وح ثب��ت جهان��ي جنگل هاي 
هيركاني، آيين هاي س��نتي، جش��نواره غذا، 

جشنواره ميوه هاي جنگلي و برپايي نمايشگاه صنايع دس��تي برخي از برنامه هاي پيش بيني شده 
براي اين مراسم است.  وي افزود: جنگل هاي هيركاني كه 1۴ تيرماه امسال خبر ثبت اين منابع ملي 
در چهلمين اجالس كميته ميراث جهاني يونس��كو در باكو، پايتخت جمهوري آذربايجان منعكس 
شد، از بقاياي جنگل هاي دوران سوم زمين شناسي است كه به لحاظ پايداري و قدمت اهميت زيادي 
دارد.  به گفته مديركل ميراث فرهنگي گيالن، حدود 2 ميليون هكتار از اين جنگل ها در ايران و در 

پنج استان گيالن، گرگان، مازندران، خراسان شمالي و سمنان قرار دارد. 

بزرگراه ايالم- مهران امسال تكميل مي شود
    ايالم مديركل راه و 
ي  ز س�ا شهر
اس�تان ايالم گفت: بزرگراه اي�الم- مهران 

امسال تكميل مي شود. 
علي اصغر كاظمي مديركل راه و شهرس��ازي 
استان ايالم با اش��اره به اينكه تا پايان امسال 
بزرگراه ايالم- مهران امسال تكميل مي شود، 
گفت: پس از برگزاري كنگره ب��زرگ اربعين 
و برگش��ت ترافيك محورهاي استان به روال 
عادي، بالفاصله ادامه عمليات تكميلي پروژه هاي بزرگراه ايالم- مهران در دستور كار قرار گرفت.  وي 
افزود: هم اكنون در تونل دوم راه كربال در حال آماده سازي ديواره ها براي اجراي الينينگ )طاق بتوني 
هستيم( و ۴۳0 متر از حفاري تونل 8۴0 متري كيلومتر پنج نيز به انجام رسيده و با پيشرفت مناسب 
عمليات حفاري ادامه دارد.  مديركل راه و شهرسازي استان ايالم خاطر نشان كرد: در قسمت هاي 
باقيمانده مسير پيمانكاران مشغول عمليات راه سازي و تكميل پل ها هستند.  كاظمي در خصوص 
باند برگشت منطقه كنجانچم نيز گفت: ادامه عمليات راه س��ازي اين قطعه نيز برآورد شده و ظرف 

روزهاي آينده فراخوان مناقصه آن نيز اعالم مي شود. 

مسابقات قرآن خانواده هاي وزارت دفاع 
در كرمانشاه برگزار شد

رئيس اداره عقيدتي سياسي      كرمانشاه
س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي 
نيروهاي مسلح از برگزاري يازدهمين دوره مسابقات قرآن 
كريم خانواده هاي وزارت دفاع در منطقه غرب و جنوب غرب 

كشور در كرمانشاه خبر داد. 
حجت االس��الم علي اصغر مومني رئيس اداره عقيدتي سياسي 
س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اش��اره به برگزاري 
مسابقات قرآن خانواده هاي وزارت دفاع در كرمانشاه گفت: اين 
مسابقات با حضور 18۵ شركت كننده شامل ۴2 پسر ۴2 دختر 
و 101 همسر برگزار شد.  وي افزود: اين مسابقات در رشته هاي 
تحقيق ترتيل، حف��ظ، اذان و مفاهيم برگزار ش��د.  رئيس اداره 
عقيدتي سياسي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ادامه 
داد: در هر رشته از مس��ابقات سه شركت كننده به عنوان نفرات 
برتر معرفي شدند، كه تمامي شركت كنندگان در مرحله نهايي به 

عنوان خادم القران تقدير و همگي لوح ياد بود گرفتند. 

  اعطاي نشان ملي مرغوبيت 
به صنايع دستي آذربايجان شرقي   

مدي�ركل مي�راث فرهنگي،      آذربايجان شرقي
گردش�گري و صنايع دستي 
آذربايجان شرقي از كسب 30 اثر نشان ملي مرغوبيت صنايع 
دس�تي توس�ط هنرمن�دان بن�ام اس�تان، خب�ر داد. 
مرتضي آبدار با اش��اره به برگ��زاري پنحمين دوره نش��ان ملي 
مرغوبيت صنايع دستي سال ۹8، گفت: تعداد ۳0 اثر در مرحله 
كشوري در رشته هاي ورني بافي، چاپ باتيك، مصنوعات چرمي، 
رشته معرق چوب، گليم بافي، حكاكي روي فلز، زيور آالت سنتي، 
سفال و سراميك موفق به دريافت گواهينامه نشان ملي مرغوبيت 
صنايع دستي ش��دند.  وي افزود: آثاري كه نشان ملي به دست 
مي آورند جزو كانديداهاي كس��ب نش��ان بين المللي مرغوبيت 
صنايع دس��تي نيز قرار مي گيرند.  مديركل مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي آذربايجان ش��رقي عن��وان كرد: 
آذربايجان شرقي تاكنون 1۵1 نشان ملي مرغوبيت كسب كرده و 
با احتساب نشان هاي ملي امسال، اين تعداد به عدد 181 رسيد. 

 44۰ برنامه فرهنگي 
در كتابخانه هاي بوشهر اجرا مي شود 

همزمان ب�ا آغاز هفت�ه كتاب،     بوشهر
كتاب خوان�ي و كتاب�داري در 
بوش�هر، ۴۴0 برنامه فرهنگي توس�ط كتابخانه هاي عمومي 

استان اجرا مي شود. 
سيدعلي هاشمي مديركل كتابخانه هاي عمومي بوشهر با اشاره به 
اينكه ۴۴0 برنامه فرهنگي از سوي كتابخانه هاي عمومي استان 
در هفته كتاب اجرا مي شود، گفت: از 2۳ تا ۳0 آبان به نام هفته 
كتاب، كتابخواني و كتابداري نام گذاري شده است كه اين هفته 
فرصتي براي تجليل از كتابداران، كتابخوانان، مروجان كتاب و 
ترويج فرهنگ كتابخواني، است.  وي افزود: برنامه هايي همچون 
زنگ كتاب، ديدار با خانواده شهيد احمدي جوان، برگزاري كارگاه 
قصه گويي با حضور مصطفي رحماندوست، نويسنده مطرح كشور 
در روستاي چهار روستايي، برگزاري نشست تخصصي كتاب با 
موضوعات مهدويت و واليت، نقد و بررسي كتاب، تور كتابخانه 

گردي و 8۵ نشست تخصصي كتابخوان برگزار خواهد شد. 

 سيستم نوين آبياري در لرستان 
از مرز 53 هزار هكتار گذشت

 سند هوشمند سازي شهر اراك
 امضا شد

سيس�تم هاي    لرستان
نوين آبياري در 
لرستان با توسعه دو برابري از مرز ۵3 هزار 
هكتار گذشته است و ساالنه بين ۶ هزار تا ۷ 
هزار هكتار نيز به اين سيستم مجهز مي شود. 
محمود حجت��ي وزير جه��اد كش��اورزي كه 
ب��راي افتتاح چند ط��رح كش��اورزي از جمله 
سيستم هاي آبياري نوين و طرح پرورش ماهي 
قزل آالي رنگين كماني به لرس��تان سفر كرده 
بود، گفت: سيستم هاي نوين آبياري در لرستان 
دو برابر ش��ده به طوري كه هم اكن��ون از مرز 
۵۳هزار هكتار گذشته اس��ت، و با رشد خوبي 
كه برخوردار است، ساالنه بين ۶ هزار تا 7 هزار 

هكتار به اين سيستم مجهز مي شود. 
وي اف��زود: در اج��راي اي��ن سيس��تم ها 
محدوديت هاي��ي در زمين��ه مناب��ع و س��هم 
كش��اورزان داريم كه با توجه ب��ه گراني لوله و 
اتصاالت، سهم كش��اورزان افزايش پيدا كرده 
و تالش كرديم كه س��هم دولت را از اين ميزان 
بيشتر كنيم تا به كشاورزان فشار كمتري وارد 

ش��ود.  حجتي با بيان اينكه طرح آبياري تحت 
فشاري كه از آن بازديد كرديم در سطح ۴00 
هكتار است كه 100 هكتار اول آن اجرا شده و 
مابقي هم آرام آرام ب��ا تخصيصي اعتباري كه 
دارند اجرا خواهد ش��د، ادامه داد: محصوالت 
پايه اي همچون گندم و جو  و محصوالتي نظير 
سيب زميني، پياز، گوجه و سيب درختي هم كه 
واقعاً سهم زيادي در سبد غذايي مردم دارند در 

اين طرح حمايتی قرار می گيرند.
محمود حجت��ي، همچنين در مراس��م افتتاح 
مرك��ز تكثير ماهي ق��زل آالي رنگي��ن كمان 
بهگزين شده اليگودرز گفت: اين مركز ظرفيت 
توليد بين 20 تا 2۵ ميليون قطعه ماهي تخم 
چشم زده را دارد.  وزير جهاد كشاورزي با اشاره 
ب��ه اينكه براي مرك��ز تكثير ماه��ي قزل آالي 
رنگين كمان بهگزين 10 ميليارد تومان اعتبار 
هزينه شده كه كاري ابداعي و قابل تقدير است، 
افزود: ظرفيت خوب��ي در زمينه پرورش ماهي 
در لرس��تان وجود دارد و مي تواند ميزان توليد 

آبزيان را به بيش از ۳0 هزار تن برساند. 

راس�تاي  در     مركزي
توسعه شهري 
بر مبناي مؤلفه هاي ش�هر هوش�مند و س�ند 
راهبردي، تفاهمنامه سه جانبه اي بين استانداري، 
ش�ركت مگف�ا و ش�هرداري اراك امضا ش�د. 
محمدرضا ميرزا اميني مدير پروژه هاي ش��هر 
هوشمند ش��ركت مگفا در س��مينار تخصصي 
»اراك، مديريت هوشمند ش��هري« با اشاره به 
انعقاد تفاهمنامه تهيه سند راهبردي و بررسي 
ظرفيت هاي اراك براي هوشمندسازي بر داليل 
اهميت و ضرورت توسعه ش��هرهاي هوشمند 
و لزوم شناس��ايي و مديريت درست ذي نفعان 
شهر هوشمند در شهرهاي ايران، تأكيد كرد و 
گفت: شهرها به تدريج به وجود آمدند و در ابتدا 
مهندسي مدون وجود نداشت و تنها براي موارد 
خاص تصميم گيري  انجام مي ش��د.  وي افزود: 
امروزه نيز در ش��هرها چالش هاي مشتركي از 
جمله آلودگي هوا، مديريت آب، ترافيك و حمل و 
نقل و رشد جمعيت و... وجود دارد كه فقط شدت 
آن در شهرها متفاوت اس��ت.  مدير پروژه هاي 

شهر هوشمند شركت مگفا تصريح كرد: با اجراي 
پروژه شهر هوشمند در شهرهاي كشور 10 تا ۳0 
درصد كيفيت زندگي در شهرها افزايش خواهد 
داشت.  ميرزا اميني گفت: اس��اس پروژه شهر 
هوشمند جمع آوري داده ها، تحليل و نشان دادن 
واكنش مناسب به مس��ائل و رويدادهاي جاري 
شهرهاست. پروژه شهر هوشمند با بهره گيري از 
فناوري اطالعات و ارتباطات، كمك بسياري به 
بهبود زندگي، كارايي عمليات و خدمات شهري 
مي كند.  شهردار اراك نيز در اين سمينار گفت: 
سال جاري اقدامات خوب و ارزشمندي از جمله 
تصويب سند چشم انداز 20 ساله و تصويب طرح 
جامع شهرس��ازي و معماري صورت گرفته كه 
اين س��ند س��رفصل تازه اي براي فعاليت هاي 
شهرداري به عنوان س��ند فرادستي پيش روي 
ما قرار داد.  محمدكريم ش��فيعي اف��زود: امروز 
معرفي شهر اراك به عنوان ش��هر يادگيرنده از 
طرف يونس��كو كه در مرداد ماه صورت گرفت، 
س��بب ايجاد يك حركت جهادي در راس��تاي 

هوشمندسازي شهر شد.


