
   مركزي: رئيس اداره بيمه سالمت خمين از اجراي طرح نسخه نويسي 
الكترونيكي در اين شهرستان خبر داد و گفت: ۹ هزار و ۲۴۸ نسخه معادل 
۴۸ درصد از نسخه هاي صادر شده در اين شهرستان به صورت الكترونيكي 
شده است. رويا شريفي افزود: اين طرح اكنون در مراكز خصوصي خمين اجرا 
مي شود و بيش از ۳۵ پزشك متخصص، داروخانه و سونوگرافي در آن مشاركت 
دارند. نسخه الكترونيكي براي گروه هاي بهره مند از خدمات بيمه سالمت به 

جز مددجويان كميته امداد امام خميني )ره( و روستاييان صادر مي شود. 
   اردبيل: مدير جهاد كشاورزي نمين از توسعه كشت گلخانه اي و توليد 
بيش از ۵۰۰ تن محصوالت گلخانه اي و ۴۰۰ هزار اصله نشاء گياهان دارويي 
در گلخانه هاي اين شهرس��تان خبر داد. ش��هرام محس��ني گفت: ۹ واحد 
گلخانه اي در شهرستان نمين با مساحت ۲۴ هزار مترمربع فعال هستند كه 
انواع محصوالت گلخانه اي را به ب��ازار مصرف عرضه مي كنند. وي ادامه داد: 
چهار واحد گلخانه اي نيز با مساحت ۱۳ هزار مترمربع در شهرستان نمين در 
حال احداث است كه در زمينه توليد محصوالت سبزي و صيفي و گياهان 
زينتي فعاليت خواهند كرد و با بهره برداري از اين واحدها مساحت گلخانه هاي 

منطقه به بيش از ۳۵ هزار متر مربع خواهد رسيد. 
   گيالن: رئيس اداره منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري آس��تانه اشرفيه 
گفت: ۴۰ هكتار از اراضي ملي اين شهرس��تان واقع در روستاي نبي دهكاء 
بخش بندركياشهر، به توسعه زراعت چوب اختصاص يافته است. حسين آبكار 
افزود: اين اراضي ملي از طريق مزايده اي كه طي روزهاي آينده برگزار مي شود 
به افراد واجد شرايط واگذار و از ابتداي اسفندماه امسال نيز زراعت چوب در 
اين اراضي آغاز خواهد شد. وي با اشاره به وجود ۵ هزار و ۵۰۰ هكتار مزرعه 
چوب صنوبر در اين شهرستان يادآور شد: مردم اين منطقه ساالنه حدود ۵۰ 
هزار مترمكعب چوب به ارزش بيش از ۶۰۰ ميليارد ريال توليد مي كنند كه 

نقش مؤثري در رونق اقتصادي اين شهرستان دارد. 
   فارس: بيش از ۳ ميليون و ۲۶۴ هزار دالر صنايع دس��تي براساس آمار 
گمرك در شش ماه اخير از اس��تان فارس صادر شده است. معاون اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس گفت: اين ميزان صادرات 
بيشتر به كشور هاي حوزه خليج فارس و اروپايي بوده است. حيدرعلي زاهديان 
نژاد افزود: فرش، گبه، گليم، خاتم، منبت و حصير از جمله محصوالتي هستند 

كه بيشترين صادرات را به خود اختصاص داده اند.

طرح راه آهن بندر     بوشهر
ماهشهر- بصره به 
عنوان طرح راه آهن خليج ف�ارس بايد تا امتداد 
بوشهر، عسلويه و سواحل مكران توسعه پيدا كند. 
آيت اهلل غالمعلي صفايي بوش��هري نماينده ولي 
فقيه در استان و امام جمعه بوشهر با بيان اينكه 
عبور راه آهن خليج فارس از بوشهر موجب توسعه 
استان مي شود، گفت: اگر اين خط راه آهن كه به 
عراق و سوريه مي رود از ماهشهر به سمت بوشهر 
و از بوشهر به عسلويه و از عسلويه به منطقه مكران 

برود در توسعه استان بوشهر نقش زيادي دارد. 
وي افزود: بدون شك اتصال استان بوشهر به خط 
ريلي زمينه س��از فعال ش��دن بنادر اين استان و 

رونق بخش اقتصاد خواهد شد. 
امام جمعه بوشهر با بيان اينكه اين خط از بوشهر 
عبور نمي كند و به ماهش��هر وصل مي شود ادامه 

داد: الزم اس��ت مس��ئوالن توجه ج��دي به اين 
مسئله داشته باشند چرا كه عبور راه آهن از بوشهر 

مي تواند نقش مهمي در توس��عه اس��تان بوشهر 
داشته باشد.  صفايي بوشهري با اشاره به مشكل 

آب در اس��تان نيز گفت: در اين خصوص رئيس 
سازمان انرژي اتمي ايران پيگيري هايي را در اين 
خصوص داشته ام كه در اس��تان بوشهر مي توان 
۴۰۰ هزار متر مكعب آب توسط دو راكتوري كه 

در حال احداث است تأمين شود. 
نماينده ولي فقيه در استان با بيان اينكه در برخي 
از مناطق استان با مش��كل كم آبي شديد مواجه 
هستيم افزود: مسئوالن بايد تالش كنند و پيگير 
اين مسئله باش��ند؛ از همان ابتدا كه تقاضا كردم 

اين دو راكتور در بوشهر باشد گفتم با آب باشد. 
صفايي بوشهري، موضوع اشتغال، راه آهن، و آب 
شرب را از مهم ترين مش��كالت و مسائل استان 
دانست و تصريح كرد: الزم است مسئوالن با توجه 
و اهميت بيشتري اين مشكالت را دنبال كنند هر 
چند برخي پيگيري ها ديده مي شود اما هنوز نرخ 

بيكاري در استان بوشهر باال است. 

راهآهنخليجفارس،بوشهرراتوسعهميدهد
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 ۸ هزار ساوجبالغی
عضو كتابخانه هاي عمومي شدند

مدي�ر نه�اد كتابخانه ه�اي عمومي     البرز
س�اوجبالغ از عضويت ۸ هزار نفر از 
مردم كتاب دوست س�اوجبالغ در كتابخانه هاي عمومي خبر داد. 
داود اسدي، مدير نهاد كتابخانه هاي عمومي شهرستان ساوجبالغ با اشاره به 
عضويت ۸ هزار نفر از مردم كتاب دوست ساوجبالغ در كتابخانه هاي عمومي 
گفت: شهرستان ساوجبالغ در مجموع با ۹ باب كتابخانه عمومي و بيش از 
۲۰۰ هزار نسخه كتاب پذيراي ۸ هزار نفر از مردم كتاب دوست اين شهرستان 
است. وي افزود: طي چند هفته آتي احداث يك باب كتابخانه در فضاي ۱۴۰۰ 
متري در فاز هفت ش��هرجديد كلنگ زني و به دو كتابخانه عمومي فعلي 
اين شهر افزوده خواهد ش��د. رئيس نهاد كتابخانه هاي عمومي شهرستان 
س��اوجبالغ گفت: تزئين و كتابخانه آرايي، اجراي برنامه هاي متنوع جمع 
خواني كتاب، ميزباني از بازديد گروهي دانش آموزان و نونهاالن و مهد هاي 
كودك در كتابخانه ها، برگزاري نمايشگاه كتاب، نشست هاي كتابخوان و 
معرفي كتاب توسط حاضران در رده هاي سني مختلف و همچنين قصه گويي 
و نمايشنامه خواني كودكان و نونهاالن، نمايشگاه آثار نقاشي و هنري و حضور 
گروهي طالب براي عضويت و بازديد از بخش هاي مختلف كتابخانه الهادي 
از جمله اصلي ترين برنامه هاي كتابخانه هاي عمومي روستايي و شهري و 

كتابخانه سيار در شهرستان ساوجبالغ در هفته كتاب و كتابخواني است. 

200 واحد دامداري در خراسان جنوبي 
راه اندازي مي شود

آستان قدس رضوي با راه اندازي 200     خراسان جنوبي
واح�د دام�داري ب�راي محروم�ان 

خراسان جنوبي اشتغال پايدار ايجاد مي كند. 
مع��اون محروميت زدايي نمايندگي آس��تان قدس رضوي با اش��اره به 
راه اندازي ۲۰۰ واح��د دامداري به منظ��ور ايجاد اش��تغال پايدار براي 
محرومان استان خراسان جنوبي گفت: اين طرح با هدف محروميت زدايي 
و اشتغالزايي در چهار دهستان خراسان جنوبي با پرداخت تسهيالت ۵۰ تا 
۱۰۰ ميليون توماني براي پرورش دام سبك اجرا مي شود. صابر يوسفي پور 
افزود: در اين طرح پس از معرفي افراد داراي شرايط توسط رابطان آستان 
قدس رضوي، دام هاي س��بك با ن��ژاد خوب و تس��هيالت چهار درصد، 
خريداري و در اختيار افراد قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه آستان قدس 
رضوي، علوفه مورد نياز اين دام ها را تأمين و در صورت تمايل دامداران، دام 
پرورش يافته را نيز خريداري مي كند، گفت: همچنين كارشناسان مؤسسه 
دامپروري رضوي با حمايت ه��اي علمي و فني، بر س��المت و موفقيت 
اين دا م ها نظارت مي كنند. معاون محروميت زدايي نمايندگي آس��تان 
قدس رضوي با بيان اينكه تعداد دام هايي كه در اختيار افراد قرار مي گيرد 
متناسب با امكانات و ش��رايط زندگي آنان خواهد بود افزود: بازپرداخت 

تسهيالت اين طرح، پس از ۱۰ ماه تنفس، وصول مي شود. 

 احداث 60 واحد صنعتي 
در منطقه ويژه اقتصادي بانه

مديرعام�ل ش�ركت ش�هرك هاي     كردستان
صنعتي كردستان از احداث ۶0 واحد 
صنعت�ي در ف�از اول منطق�ه وي�ژه اقتص�ادي بان�ه خب�ر داد. 
احمد خسروي، مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي كردستان با بيان 
اينكه فاز نخست منطقه ويژه اقتصادي بانه در ۳۵ هكتار آماده واگذاري 
به متقاضيان است، گفت: ۱۲۰ واحد صنعتي با گرايش هاي مختلف در 
فاز نخست منطقه ويژه اقتصادي بانه تعريف شده كه فعاًل ۵۰ درصد آنها 
)۶۰ واحد( احداث مي شود. وي افزود: فاز نخست منطقه ويژه اقتصادي 
بانه با همه تأسيسات و زيرساخت ها آماده بهره برداري و واگذاري زمين 
به س��رمايه گذاران است و تاكنون ۹۰ س��رمايه گذار بومي براي حضور و 
فعاليت در اين منطقه اعالم آمادگي كرده اند. خسروي ادامه داد: فاز دوم 
اين منطقه نيز با ۵۰ هكتار مساحت براي واحدهاي نيمه صنعتي است كه 
بيشتر ساختمان هاي خدماتي، تأسيسات، سيستم تصفيه فاضالب، انبار 
و سردخانه ها تعريف شده است. مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي 
كردستان با اشاره به وجود برخي از مشكالت در اين منطقه بيان كرد: يكي 
از مش��كالت منطقه ويژه اقتصادي بانه ارتقاي گرايش هاي صنعتي اين 
منطقه است كه باعث ايجاد فاصله زماني در واگذاري اراضي شده و حل 
اين موضوع در كارگروه هاي شوراي مناطق آزاد كشور مطرح و تأييد شده 
است. وي با بيان اينكه طرح جامع مطالعاتي منطقه ويژه اقتصادي بانه نياز 
به اصالح دارد، اضافه كرد: طرح جامع مطالعاتي به لحاظ گستردگي در حال 
اصالح است و منتظر صدور پروانه بهره برداري منطقه ويژه از طرف دبيرخانه 

شوراي مناطق آزاد كشور است كه در آينده نزديك انجام مي شود.

 پيشرفت 40 درصدي 
طرح ابرار استان اصفهان 

عمليات اجراي�ي طرح ابرار اس�تان     اصفهان
اصفهان در قالب ايمن سازي محورهاي 
روس�تايي 40 درص�د پيش�رفت فيزيك�ي داش�ته اس�ت. 
مهدي خضري، مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان با 
اشاره به پيشرفت ۴۰ درصدي طرح ابرار استان اصفهان گفت: سهم استان 
اصفهان از طرح ابرار ۶۰ كيلومتر است كه در قالب ۱۰ محور روستايي آغاز 
شده است. وي افزود: طرح هاي ۱۰ گانه طرح ابرار استان اصفهان شامل 
محورهاي روستايي اسالم آباد- فهره، كلوسه –دورك و مغاندر- اسالم 
آباد )شهرستان فريدونشهر(، دهق- ميالگرد )شهرستان فريدن(، جندق- 
مصر)شهرستان خورو بيابانك(، هونجان- گرموك )شهرستان سميرم(، 
صحراي انقالب )شهرستان اصفهان(، چقا- ننادگان)شهرستان فريدن(، 
آنالوجه- قرقر)شهرس��تان چادگان( و پادنا- خسروشيرين- حسن آباد 
)شهرستان سميرم( است. خضري ادامه داد: عمليات زيرسازي طرح هاي 
دهق- ميالگرد، فهره- اسالم آباد به پايان رسيده و آماده اجراي عمليات 
روسازي و آسفالت است. مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان 
بيان كرد: تا پايان امسال اميد اس��ت ۱۰ كيلومتر از محورهاي روستايي 

طرح ابرار آسفالت شود و به بهره برداري برسد. 

 ترانزيت ۱۵ هزار تن كاال 
از مرز مازندران طي 7 ماه 

سرپرست اداره ترانزيت و حمل و نقل     مازندران
بين الملل اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان مازندران از ترانزيت ۱۵ هزار و ۵۵۳ تن كاال از 
م�رز فع�ال زمين�ي اس�تان در هف�ت م�اه گذش�ته خب�ر داد. 
محمد باكري، سرپرس��ت اداره ترانزيت و حمل و نقل بين الملل اداره 
كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران با اشاره به ترانزيت 
۱۵ هزار و ۵۵۳ تن كاال از مرز فعال زميني استان مازندران طي هفت 
ماه گذشته گفت: طي مدت مذكور عمده  ترين بخش كاالهاي صادراتي 
سيمان و مواد غذايي )مواد لبني( بوده است. وي با اشاره به رشد قابل 
توجه ميزان كاالهاي صادر ش��ده افزود: ميزان رشد ترانزيت خارجي 
در هفت ماهه اول سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل با رشد 
۴۸درصدي همراه بوده است. سرپرس��ت اداره ترانزيت و حمل و نقل 
بين الملل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران علت 
اين افزايش را، موقعيت جغرافيايي كشور، مناسب بودن مسير، ارزاني 
حمل و شرايط مطمئن مس��ير حمل و نقل جاده اي از كشور نسبت به 
مسيرهاي ديگر اعالم كرده است. وي ادامه داد: در مدت ياد شده بندر 

اميرآباد فعال ترين مرز در زمينه ترانزيت و صادرات به شمار مي رود. 

سرما به استخوان زلزله زدگان 
آذربايجان شرقي رسيد

باران و برفي كه سازمان هاي هواشناسي داخلي و خارجي در موردش 
خبر و هش�دار داده بودند از راه رس�يد و حاال اس�تان هاي غربي و 
شمالي و مركز ايران درگير اين بارش ها شده اند. اما اين تمام ماجرا 
نيست و با توجه به سيل بهاري و ويراني هايش و زلزله چند روز پيش 
آذربايجان ش�رقي، گروهي از هموطنان ش�رايط س�ختي را تحمل 
مي كنند و در مناطقي مثل ميانه و شهرستان ها و روستاهاي اطراف آن، 
سرما به استخوان زلزله زدگان رسيده. موضوعي كه با عدم مديريت 
بحران و كندي كارها زندگ�ي را براي هموطناني كه خانه هايش�ان 
را در اث�ر زلزل�ه از دس�ت داده اند، به ش�دت س�خت كرده اس�ت. 

    
زلزله روز جمعه ۱7 آبان آن قدر شديد نبود كه بخواهد به عنوان فاجعه 
نامش را ماندگار كند. اما ۵/۹ ريشتر هم براي خانه هاي گلي و فرسوده 
روستاهاي ميانه و مخصوصاً بخش تركمنچاي آن قدر زياد بود كه بتواند 
سقف هايش��ان را فرو بريزد.  وقتي زلزله، روستاي ورنكش كه به عنوان 
مركز اين واقعه معرفي شده را براي لحظاتي لرزاند و ويرانه هايي را برجاي 
گذاشت، ماجرا تمام نشد بلكه بعد از آن نزديك به ۵۰۰ پس لرزه ديگر، 
دل ساكنان اين مناطق را لرزاند تا آرامش را كاماًل از اين مناطق بگيرد و 
حاال با ورود سرماي شديد، دلهره هم به دل زلزله زدگان اضافه شود. دلهره 

از برف و نبود سرپناه و محافظت از كودكان و زنان و خانواده. 
   مسئوالن با زلزله زدگان زندگي كنند

ارتفاع روس��تاي ورنكش از س��طح دريا آن قدر زياد است كه در حالت 
معمولي هم سرماي خاصي به آن حاكم مي شود. ارتفاع ۲هزار متري 
ثابت مي كند ك��ه نمي توان به ه��واي اين مناطق اعتماد كرد و س��وز 
و س��رماي پاييزش همان كار زمس��تان را مي كند و هر اس��تخواني را 
مي تركاند.  حاال با بارش اولين برف پاييزي، روستانشينان اين مناطق 

وضعيت بسيار بدي را تجربه مي كنند. 
با اينكه چند روز پيش معاون اول رئيس جمهور به روستاهاي زلزله زده 
سرزد و حتي اعالم كرد كه مستاجرها، خانه هاي جديدي اجاره كنند و 
دولت هزينه هاي آنها را پرداخت مي كند اما زلزله زده ها مي گويند، سرما 
منتظر انجام امور اداري و رسيدن بودجه و اعتبارات نمانده و هم اكنون 
زندگي در چادرها به هيچ عنوان امكانپذير نيست. وقتي در همان شب 
اول زلزله، اعض��ای خانواده اي به خاطر اس��تفاده از منقل و ذغال براي 
گرم كردن چادر، جان خود را از دست دادند، سريعاً چراغ هاي والور به 
اين مناطق ارسال شد اما آنها هم نفت نداشتند و مردم نمي دانستند با 
چراغ بدون نفت چگونه بايد خودش��ان را گرم كنند.  آواربرداري ها هم 
خيلي كند پيش مي رود و با شروع بارش باران و برف و حكومت سرما بر 
منطقه، كالً نمي شود كاري انجام داد.  بعد از دستور معاون رئيس جمهور، 
فرماندار سراب از آغاز ساخت و استقرار ۲۰۰ اتاقك اسكان موقت براي 
آسيب ديدگان زلزله در اين شهرس��تان خبر داد.  البته ايرج ثقفي هم 
ترجيح داد با آمار و ارقام نشان دهد كه كارهاي خوبي انجام شده است و 
از توزيع پتو و مواد غذايي و بخاري برقي گفت. اما مشخص نشد چرا اگر 
۵۲ دستگاه ماشين آالت سنگين و سبك در حال آواربرداري در روستا ها 
هستند، اما كارها به سختي و كندي پيش مي رود.  به هرحال با ورود موج 
سرما، دما به زير صفر رسيده و اگر مسئوالن فكر مي كنند امكانات موجود 
كفاف يك زندگي معمولي را در زير چادرها يا داخل كانكس ها مي دهد، 
مي توانند دو روز مهمان زلزله زدگان باشند و بعد از آن در كنفرانس هاي 

خبري شركت و از مشكالت و نيازمندي هاي آنان حرف بزنند.

سجاد مرسلي

ساخت بزرگ ترين پروژه گردشگري و تجاري شمال كشور در گرگان 
بزرگ تري��ن      گلستان
پ������روژه 
گردشگري و تجاري شمال كشور در قالب 
بازار موزه و با س�رمايه گذاري 400 ميليارد 
توم�ان در اي�ن ش�هر اح�داث مي ش�ود. 
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان با اشاره به اينكه 
پروژه هاي مختلف س��رمايه گذاري ب��ه ويژه در 
بخش هاي گردش��گري و تجاري در اين شهر در 
حال اجراس��ت گفت: اين موضوع موجب شد تا 

ماه  گذشته عمليات ساخت بزرگ ترين پروژه گردشگري و تجاري شمال كشور در قالب بازار موزه گرگان 
سرمايه گذاري بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان، آغاز و اجرايي شود.  وي افزود: در دو سال گذشته، پروژه هايي در 
شهر گرگان اجرا شده كه مي توان به بزرگ ترين آبشار مصنوعي كشور، احياي بافت تاريخي، ايجاد پياده راه 
چوبي، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و احداث روگذر افسران به عنوان بزرگ ترين پروژه عمراني تاريخي 
شهر گرگان اشاره كرد.  شهردارگرگان گفت: موضوع ديپلماسي شهري مورد توجه مديران شهري گرگان قرار 
دارد و در همين رابطه ما نخستين تفاهمنامه خواهرخواندگي را با شهر گوانگجو در كشور چين امضا كرديم. 

مبارزه با ملخ صحرايي در مزارع شهرستان كنارك 
تنها در چند     سيستان وبلوچستان
اخي�ر  روز 
۱00هكتار از مراتع بخش زرآباد در شهرستان 
كنارك عليه ملخ صحرايي سمپاش�ي شد. 
غالمحسين تيموري مدير حفظ نباتات سازمان 
جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان در جريان 
بازديد معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات 
كشور از مناطق آلوده به ملخ صحرايي در جنوب 
اس��تان گفت: طی روزهای اخير۱۰۰هكتار از 

مراتع بخش زرآباد در شهرستان كنارك عليه ملخ صحرايي سمپاشي شد.  وي با بيان اينكه در موج 
جديد هجوم ملخ صحرايي به استان، كار مبارزه در شهرستان هاي فنوج و كنارك در حال انجام است، 
افزود: در اين مرحله ملخ صحرايي مهاجر دائم در حال جابه جايي از يك منطقه به منطقه ديگر است و 
اين امر كار رديابي و مبارزه را دشوار كرده است.  مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي سيستان 
وبلوچستان ادامه داد: از چهارم آبانماه سال جاري ملخ صحرايي از پاكستان وارد شهرستان هاي چابهار ، 

سرباز، نيكشهر، قصرقند، فنوج و كنارك در استان سيستان وبلوچستان شده است.

206 هزار هكتار اراضي خوزستان زير كشت برنج رفت 
20۶ هزار هكتار از     خوزستان
اراضي خوزستان 
زير كش�ت ش�لتوك رفت�ه ك�ه پيش بيني 
مي ش�ود، حدود ۹00 هزار تُن شلتوك از اين 

سطح برداشت شود. 
كيخس��رو چنگلواي��ي رئيس س��ازمان جهاد 
كشاورزي خوزس��تان گفت: هم اكنون جمعاً 
۸۰۰ دستگاه كمباين مشغول برداشت شلتوك 
توليدي خوزستان هستند پيش بيني مي شود 

حدود ۹۰۰ هزار تُن شلتوك از اين سطح برداشت شود.  وي با بيان اينكه، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اين استان به عنوان متولي تنظيم بازار خصوصاً براي محصوالت خوراكي از جمله برنج و 
مواد پروتئيني پيگير فروش محصوالت توليدي برنج از كشاورزان برنج كار خوزستاني است، افزود: 
با توجه به اعالم تاجران و فعاالن اقتصادي ايراني كه تعدادي از آنها خوزستاني هم هستند مبني بر 
هماهنگي با خريداران خارجي كه آمادگي خود را براي خريد ش��لتوك داشتند، نسبت به دريافت 

مجوز صادرات آن هم فقط براي خوزستان اقدام شد. 

طرح »نماد« در۳۵0 مدرسه استان مركزي آغاز شد
با مشاركت ۱4      مركزي
در  دس�تگاه 
سطح آموزش و پرورش، طرح نماد در ۳۵0 
مدرسه در استان مركزي در حال اجراست. 
انصاري مع��اون پرورش��ي اداره كل آموزش و 
پرورش استان مركزي با اشاره به اينكه طرح نظام 
مراقبت اجتماعي دانش آموزان كه عنوان آن طرح 
نماد است هم اكنون با مشاركت ۱۴ دستگاه در 
س��طح آموزش و پرورش اجرا مي شود، گفت: 
هم اكنون در استان مركزي ۳۵۰ مدرس��ه طرح نماد را اجرا مي كنند.  وي همچنين در خصوص دوره 
توانمند سازي طرح اعتالي بسيج فرهنگيان استان مركزي نيز گفت: به دليل اينكه پيامبر)ص( در باالترين 
درجه مهرباني و اخالق بودند روز والدت ايشان را روز اخالق و مهرورزي در كشور نام گذاري كردند كه ما 
جامعه فرهنگيان بايد اخالق و مهرورزي پيامبر)ص( را همواره در دستور كارمان قرار دهيم. انصاری تصريح 
كرد: به دليل اينكه آسيب هاي اجتماعي در جامعه رشد زيادي پيدا كرده وظيفه معلمان به عنوان تربيت 

آينده سازان بسيار حساس است و معلمان بايد در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي پوياتر باشند. 

 ۱00 هزار اصله نهال در قزوين
 غرس مي شود 

صاحبان صنايع قزوين در يك      قزوين
حركت نمادين ۱00 هزار اصله 

درخت در سطح استان غرس مي كنند. 
حسن عباس نژاد مديركل حفاظت محيط زيست قزوين گفت: به 
منظور حفظ محيط زيست در استان، صاحبان صنايع به صورت 
نمادين براي كاش��ت ۱۰۰ هزار اصله نهال در س��طح اس��تان 
اعالم آمادگي كردن��د.  وي افزود: صاحب��ان صنايع براي حفظ 
محيط زيست و افزايش سطح فضاي س��بز استان و همكاري در 
خصوص كاهش مي��زان آلودگي و پاكيزگي ه��وا اين تصميم را 
گرفته اند.  مديركل حفاظت محيط زيست قزوين ادامه داد: تعامل 
محيط زيس��ت با صنعت در اس��تان قزوين بر پايه توسعه پايدار 
و حفظ محيط زيس��ت اس��ت و متوليان صنعت در استان حفظ 

محيط زيست را از اهم برنامه هاي استاني مي دانند. 

 كودكان كرماني 
صاحب فرهنگسرا مي شوند 

شهردار كرمان با مشاركت كانون      كرمان
پ�رورش فك�ري ك�ودكان و 
نوجوانان اين استان فرهنگسراي كودك راه اندازي مي كند. 
سيدمهران عالم زاده شهردار كرمان گفت: در ديدار با مديركل و 
مسئوالن كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان مقرر 
شد كه به صورت مشاركتي، فرهنگس��راي كودك با همكاري و 
مشاركت ش��هرداري و كانون پرورش فكري كودكان نوجوانان 
اس��تان كرمان راه اندازي شود.  محس��ن روحي مديركل كانون 
پرورش فك��ري كودكان و نوجوانان اس��تان كرم��ان نيز در اين 
نشست، با اشاره به اينكه رش��د و تكامل انسان ها از كودكي آغاز 
مي شود، گفت: در صورتي كه به تربيت افراد از دوره كودكي توجه 
شود، پويايي در جامعه نيز ش��كل خواهد گرفت و شاهد رشد و 

تكامل بهتر افراد خواهيم بود.

 پيشرفت فيزيكي۸0 درصدي
 باند فرودگاه خرم آباد

پروژه ساخت پاويون و طوالنی     لرستان
كردن باند فرودگاه خ�رم آباد، 

تاكنون ۸0 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. 
رضا خالقي مديركل راه و شهرس��ازي لرستان با اشاره به ساخت 
پروژه پاويون و طوالنی كردن باند فرودگاه خرم آباد اش��اره كرد و 
گفت: اين پروژه ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  وي همچنين با 
اشاره به مطالبات انباشته شده پيمانكار در اين پروژه، افزود: مشكل 
تأمين قير براي تكميل آسفالت باند، پاويون و... از ديگر مشكالت 
اين پروژه است.  مديركل راه و شهرسازي لرستان با بيان اينكه اين 
پروژه را از محل منابع و اعتبارات استاني نمي توان ادامه داد، تصريح 
كرد: شركت فرودگاه هاي كش��ور بايد از محل منابع داخلي خود 
براي اجراي اين پروژه كمك كند.  خالقي افزود: بر اساس قول هايي 

كه داده شده تا دهه فجر بخشي از اين پروژه افتتاح مي شود. 

 عمليات 17 پروژه اقتصاد مقاومتي 
در اردبيل آغاز شد

 بخاري هاي نفتي مدارس 
چهارمحال و بختياري جمع آوري مي شود

براس����اس     اردبيل
بررس��ي هاي 
انجام شده توسط دبيرخانه اقتصاد مقاومتي 
۱7 پروژه در اين حوزه در استان اردبيل تصويب 
و عملي�ات اجراي�ي آنها آغاز ش�ده اس�ت. 
 حس��ين  قليزاده مع��اون س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي اس��تان اردبيل در س��ومين جلسه 
كارگروه اقتصاد مقاومتي منطق��ه كه با حضور 
استان هاي آذربايجان ش��رقي و غربي، اردبيل، 
كردستان و گيالن با محوريت بررسي تخصصي 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه گردشگري 
در اردبي��ل برگزار ش��د، گف��ت: امس��ال بعد از 
شناس��ايي ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتي توس��ط 
دبيرخانه فعال در اين حوزه و ارسال آن به تهران 
۱7 پروژه ب��راي اردبيل مصوب ش��ده كه از اين 
تعداد شش پروژه در حوزه گردشگري عملياتي و 
اجرايي مي شود.  وي افزود: براساس سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي و بند يك اصل ۱۱۰ قانون 
اساسي، قرار است براساس الگوي علمي، بومي، 
اسالمي و فرهنگ انقالبي زمينه اجراي طرح ها 
و برنامه هاي اقتصادي فراهم ش��ود تا دشمنان 
نتوانند به اهداف مخربان��ه خود در اقتصاد ايران 

دس��ت يابند.  معاون برنامه و بودجه س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان اردبيل ادامه داد: 
در قالب اقتصاد مقاومتي فرصتي مناسب براي 
افزايش مشاركت مردم و حضور فعاالن اقتصادي 
فراه��م مي  آي��د و در حقيقت به رغ��م توطئه ها 
و تحريم ه��اي اس��تكبار جهاني ش��اهد تحقق 
حماسه اقتصادي در كشور خواهيم بود.   قليزاده 
با برش��مردن مهم ترين پروژه هاي گردشگري 
در حوزه اقتص��اد مقاومتي تصري��ح كرد: ايجاد 
و توس��عه اقامتگاه هاي بوم گردي ب��ا هدف باال 
بردن درآمدها در اين حوزه و همچنين احداث 
هتل و كلينيك هاي درماني و سالمت محور در 
بخش گردش��گري از جمله اين طرح هاست كه 
مي تواند بستر و زمينه تحول آفريني را به خوبي 
فراهم كند.  وي به احيا و بازسازي بناها و اماكن 
تاريخي و گردش��گري راكد و همچنين اجراي 
طرح هاي گردشگري با محوريت زمستان بيدار 
نظير پيست اس��كي آلوارس، ش��ابيل و اندبيل 
اش��اره و اظهار كرد: با اجرايي شدن اين طرح ها 
قطعاً گردشگري استان اردبيل در فصل زمستان 
احيا شده و فرصت خوبي براي درآمدزايي در اين 

بخش فراهم مي آيد. 

۶ هزار كالس     چهارمحال وبختياري
در چهارمحال 
وبختي�اري ني�از به ايمن س�ازي سيس�تم 
گرمايش�ي دارند، كه پيش بيني مي شود تا 
پايان امسال ش�اهد جمع آوري بخاري هاي 

نفتي از مدارس باشيم. 
فرحناز قائداميني مديركل آموزش و پرورش 
چهارمحال  و بختي��اري با بي��ان اينكه ۶ هزار 
كالس در اس��تان نياز به ايمن سازي سيستم 
گرمايش��ي دارند، گفت: در اين خصوص، تمام 
اعتبار مورد نياز جذب شده است و پيش بيني 
مي ش��ود تا پايان امس��ال ش��اهد جمع شدن 
بخ��اري نفتي از مدارس اس��تان باش��يم.  وي 
افزود: سيستم گرمايشي در مدارسي كه علمك 
گاز دارند تبديل به شوفاژ مي شود كه اين طرح 
تا حدود يك ماه آينده در تمام مدارس عملياتي 
خواهد ش��د.  به گفته وي، در مدارسي كه گاز 
رساني نش��ده اند، تبديل سيس��تم گرمايشي 
كالس ها به راديات ه��اي روغني كه با برق كار 
مي كنند در اولويت ق��رار دارد تا بتوان بخاري 
نفتي را از مدارس جم��ع آوري كرد.  مديركل 
آموزش و پرورش چهارمحال  و بختياري ادامه 

داد: با آغاز س��ال تحصيلي تجهي��زات و اقالم 
ش��امل تجهيزات كالس، آموزش��ي و فناوري 
و ني��ز ۱۰ اتومبيل نظارت��ي در دو مرحله و در 
قالب كاروان پويايي و نشاط به نواحي و مناطق 
اين اداره كل در سراسر استان ارسال شد تا در 
اختيار مدارس قرار گيرد.  قائداميني با اش��اره 
به ج��ذب اعتبار از س��وي آم��وزش و پرورش 
براي تكميل مدارس نيمه تم��ام، تصريح كرد: 
در س��فر اخير رئي��س برنامه و بودجه كش��ور 
به اس��تان تمام اعتبار مورد نياز براي تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام جذب شد.  وي افزود: در 
طول تابستان مشكالت تمام مناطق استان از 
نزديك رصد شد و با برآورد هزينه، ميزان اعتبار 
براي تكميل ۶۹ مدرسه نيمه تمام، ۸7 ميليارد 
تومان اعالم شد كه با جذب اين اعتبار، تالش 
گرديد با اولويت بندي صحيح تمام اين پروژه ها 
تكميل شوند، ضمن اينكه هدايت خيران به اين 
سمت نيز در دس��تور كار قرار داشت.  به گفته 
وي، تعداد ۳۰ پروژه در مهرماه تكميل ش��د و 
مابقي تا پايان س��ال و پي��ش از موعد قرارداد، 
يعني س��ال ۱۴۰۰، به طور كامل تكميل و به 

بهره برداري مي رسند. 


