
   همدان: سرپرست پژوهشكده انگور و كشمش دانشگاه مالير گفت: 
در راستاي گس��ترش همكاري هاي مش��ترك بين پژوهشكده انگور و 
كشمش و مركز پرتودهي بناب، رئيس و اعضاي هيئت علمي اين مركز 
در دانشگاه مالير حضور يافته و ضمن آشنايي با توانمندي هاي دانشگاه 
به بحث و تبادل نظر پيرامون راه اندازي مركز پرتودهي در دانشگاه مالير 
پرداختند.  دكتر مجيد رستمي افزود: در اين ديدار مقرر شد براي امكان 
سنجي سودمندي اس��تفاده از روش پرتودهي براي بهبود ويژگي هاي 
كيفي و افزايش انبارماني فرآورده هاي جانبي انگور طرح هاي پژوهشي 

مشترك بين دانشگاه مالير و مركز پرتودهي بناب تعريف شود. 
   مازندران: اولين دوره مسابقات كشوري رباتيك موسوم به »روبووات 
2019« به ميزباني مؤسسه آموزش عالي آيندگان در شهرستان تنكابن 
با حضور 150 تيم از سراس��ر كش��ور روزهاي 22 و 2۳ آبان ماه برگزار 
ش��د.  در اين دوره از رقابت ها كه به صورت تيم��ي و انفرادي در هفت 
ليگ مختلف دانش��جويي و دانش آموزي برپا ش��د ش��ركت كنندگان 
در گرايش هاي مس��يرياب س��اده و ويژه، جنگجوي سبك و سنگين، 
آتش نشان، نورياب، نمايشي، ماشين هاي كنترلي و اختراعات و ابتكارات 

با يكديگر به رقابت پرداختند. 
   لرستان: لرستان نماينده مردم بروجرد و اشترينان در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: بيمارستان آيت اهلل العظمي بروجردي صاحب ام.آر. آي شد.  
عباس گودرزي افزود: پس از جلسات و پيگيري هاي متعدد و مستمر از 
طريق دو وزير وقت و فعلي بهداشت و درمان و رايزني مستمر با هيئت 
امناي صرفه جويي ارزي كشور يك دستگاه ام.آر. اي دولتي جهت استقرار 

در بيمارستان آيت اهلل العظمي بروجردي به بروجرد منتقل شد. 
   گيالن: محمدرضا نازك كار مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
گيالن از اجراي ۳۶0 كيلومتر باند عمليات برفروبي توس��ط راهداران 
استان خبر داد و گفت: 5۳ اكيپ راهداري با 51۷ نفر نيروي راهدار و با 
استفاده از ۳21 دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين در 2۸ راهدارخانه 

استان مستقر و آماده خدمت رساني هستند. 
   كهگيلويه و بويراحمد: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
گفت: در س��ال جاري چهاردهمين مورد اهداي عضو اس��تان انجام شد.  
غالمعباس سبز افزود: مرحوم »محمد جمالي اصل« ۶1 ساله و ساكن چرام، 
1۶ آبان ماه به دليل مشكالت تنفسي دچار ايست قلبي تنفسي و به دنبال 
آن مرگ مغزي شد.  وي ادامه داد: اين بيمار در بخش  اي. سي.يو بيمارستان 
امام خميني)ره( دهدشت بس��تري بود و با رضايت خانواده نوع دوست و 

فداكار، بيمار به  اتاق عمل بيمارستان انتقال و اهداي عضو انجام شد. 
   خوزستان: رئيس آموزش و پرورش شهرستان باوي گفت: دو مدرسه 
در مقطع دبيرستان و دبستان در شهرستان باوي ساخته خواهد شد.  مجيد 
موحديان افزود: با وجود س��اخت مسكن مهر شهر شيبان و اضافه شدن 
حدود ۴20 خانوار به تعداد خانوارهاي اين شهر اما فضاي آموزشي براي 
مسكن مهر در نظر گرفته نشده است، در نتيجه در مدارس شهر شيبان با 

تراكم شديد دانش آموزي و كمبود فضاي آموزشي روبه رو هستيم.

مدي�ركل ميراث     البرز
فرهنگي البرز از 
ابالغ الواح ثبتي ش�ش اثر تاريخي و فرهنگي 
استان از طرف وزير ميراث فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي خبر داد. 
حجت االس��الم فخرالدي��ن صاب��ري مدي��ركل 
ميراث فرهنگي البرز با اش��اره به ثبت ملي شش 
اثر تاريخي اين اس��تان گفت: اولين مورد از اين 
شش تپه كرگلين شهرستان س��اوجبالغ است 
كه به ش��ماره ۳2۳9۶ به ثبت رسيده است.  وي 
افزود: ديگر اثر ثبت شده تپه باغ سرهنگ است، 
اين تپه باس��تاني كه در شهرس��تان ساوجبالغ 
واقع  گرديده، به ش��ماره ۳20۷9 ثبت ملي شده 
اس��ت.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان با اشاره به اينكه تپه تاريخي 
قيدار نيز يكي ديگر از شش آثار ثبت شده استان 
در فهرست آثار ملي كش��ور در سال جاري است، 

ادامه داد: اين اثر نيز در شهرس��تان س��اوجبالغ 
واقع شده و ش��ماره ثبت ملي آن ۳2۳95 است.  
صابري گفت:  محوطه شهر خاقان در شهرستان 

ساوجبالغ نيز به ش��ماره ۳2۳90 از ديگر آثاري 
است كه امسال در فهرست آثار ملي كشورمان به 
ثبت رسيده است.  وي در ادامه با اشاره به اينكه 

در كنار ثبت اين چهار تپه و محوطه تاريخي دو 
اثر نيز به عنوان ميراث ملموس ثبت ملي ش��ده، 
گفت: يكي از اين آثار ملموس ش��يوه قفل سازي 
سنتي رمزدار استان البرز است، ديگر اثر ملموس 
ثبت شده در فهرس��ت آثار ملي كشور، چلنگري 
استان البرز است كه يك شيوه سنتي آهنگري از 
گذشتگان ماست.  حجت االسالم صابري با بيان 
اينكه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي يك شاخص عملكرد براي استان ها دارد كه 
بر اساس آن در طول يكسال بايد تعدادي آثار را به 
عنوان ثبت منقول، غيرمنقول يا ثبت ملموس به 
وزارتخانه ارائه كنيم، توضيح داد: بر اين اساس در 
كنار اين شش اثر ثبت شده در فهرست آثار ملي 
كشور، پرونده س��ه اثر ديگر را نيز براي ثبت ملي 
ارس��ال كرده ايم كه با احتساب تمامي اين موارد 
به تعهدات خود در خصوص شاخص عملكردي 

استاني عمل كرده ايم. 

6 اثر تاريخي البرز ثبت ملي شد
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88498441سرويس  شهرستان

 ۱۰۰ هزار تن گوجه فرنگي بوشهر
 صادر مي شود 

توليد گوجه فرنگي خارج از فصل يكي     بوشهر
از ظرفيت هاي مهم كشاورزي استان 
بوشهر است كه در اين راستا توليد ۵۶۰ هزار تن و صادرات ۱۰۰ هزار 
ت�ن ب�ه كش�ورهاي همس�ايه اي�ران پيش بين�ی ش�ده اس�ت. 
خسرو عمراني معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي استان بوشهر 
با اشاره به زير كش��ت رفتن 11 هزار و ۳00 هكتار از مزارع استان بوشهر 
به توليد گوجه فرنگي خارج از فصل گفت: برداشت گوجه فرنگي از سطح 
حدود يك هزار 250 هكتار از مزارع مناطق بخش ارم و بوشكان شهرستان 
دشتستان و مزارع شهرستان جم آغاز شده است.  وي از برداشت 5۶0 هزار 
تن محصول گوجه فرنگي از اراضي استان بوشهر خبر داد و افزود: با آغاز 
برداشت اين محصول پيش بيني مي شود از كل سطح كشت شده حدود 
5۶0 هزار تن گوجه فرنگي برداشت ش��ود كه ۶0 درصد به صورت تازه 
خوري و ۴0 درصد به صورت فرآوري ش��ده مورد استفاده قرار مي گيرد.  
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي اس��تان بوشهر با اشاره 
به صادرات محصول گوجه فرنگي خارج از فص��ل بيان كرد: پيش بيني 
مي شود حدود 100 هزار تن محصول گوجه فرنگي به كشورهاي هدف از 
جمله عراق، قطر، افغانستان، پاكستان و روسيه صادر شود.  عمراني اظهار 
داشت: برداشت گوجه فرنگي در استان از نيمه دوم آبان ماه آغاز و تا اوايل 
ارديبهشت سال بعد ادامه مي يابد كه كمترين ميزان برداشت مربوط به آبان 

ماه و بيشترين ميزان برداشت مربوط به دي ماه است.

 توليد سامانه امن سازی شبكه 
توسط محققان اصفهاني

محققان يك ش�ركت دانش بنيان در     اصفهان
اصفهان سامانه بومي براي امن سازي 

شبكه توليد كردند. 
عليرضا تابان فر معاون مالي، اداري يك ش��ركت دانش بنيان مستقر 
در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان با اش��اره به توليد سامانه امن ساز 
شبكه توسط محققان اصفهاني گفت: اين س��امانه امنيت ساز شبكه 
سرويس هاي امنيتي مختلف از قبيل احراز اصالت چند عاملي كاربران، 
كنترل دسترس��ي، محرمانگي و صحت اطالعات مبادله شده، تحليل 
ترافيك و قابليت دسترسي باال را به صورت ش��فاف ارائه مي كند.  وي 
افزود: اين سامانه كه مورد نياز سرورهاي سازماني براي امنيت شبكه 
است، با نام سرور امن ساز زيرساخت ش��بكه )كيهان( به عنوان دروازه 
ورودي، براي كنترل دسترسي به سرورهاي حياتي سازمان به كار برده 
مي شود.  اين كارشناس به معرفي محصول ديگر اين شركت دانش بنيان 
پرداخت و تصريح كرد: محصول »پاي��ش امنيت« بحث مانيتورينگ 
و تحليل ورود ش��بكه اي به كل س��ازمان را دنبال مي كن��د. يعني هر 
تراكنشي كه وارد سازمان مي شود را پيمايش كرده و در صورت ايجاد 
حمالتي به سازمان اخطار مي دهد. اين محصول نيز در سطح وسيع در 
حال فروش و ورود به بازار است.  تابان فر در ادامه با معرفي »رايمون« 
به عنوان يكي ديگر از محصوالت اين شركت دانش بنيان، توضيح داد: 
برخي از سازمان ها خدمات پشتيباني سرورهاي خود را به يك شركت 
غير خود براي سرويس و نگهداري واگذار مي كنند. براي اطالع مديران 
سازمان ها از فعاليت هاي شركت هاي ناظر خدماتي، رايمون وارد كار 
شده و از تمام فعاليت هاي آن شركت ثالث فيلمبرداري مي كند تا ضمن 
نظارت بر نحوه كار، امنيت سازماني نيز برقرار شود.  وي سامانه حفاظت 
و كنترل اسناد سازمان )رايان( را از ديگر محصول اين شركت معرفي 
كرد و گفت: حفاظت از مدارك و اس��ناد مهم سازماني همواره يكي از 
نگراني هاي مديران سازمان ها بوده است. از يك طرف اسناد سازمان بايد 
در اختيار كاركنان قرارگيرد تا آنها بتوانند فعاليت هاي روزانه خود را به 
انجام برسانند و از سويي ديگر با دسترسي كاركنان به اسناد سازمان، 
امكان نشر بعضي از اطالعات سازمان به صورت عمدي يا سهوي وجود 
دارد.  وي در ادامه با اش��اره به فعال بودن پنج معدن ش��ن و ماسه در 
رودسر، ادامه داد: دو معدن كوهي و سه معدن رودخانه اي است كه نبود 

مواد اوليه از مشكالت معدن هاي رودخانه است. 

 اشتغالزایی آستان قدس رضوي 
برای ۹۰۰  سيل زده »آق قال«   

افتت�اح اولين مجتمع پش�تيبان دام     خراسان رضوي
سبك آس�تان قدس رضوي در سال 
رونق توليد موجب ايجاد شغل براي ۹۰۰ سرپرست خانوار سيل زده 

شمال كشور در شهرستان آق قال شد. 
مصطفي خاكس��ار قهرودي قائم مقام توليت آس��تان قدس رضوي در 
آئين افتتاح اولين مجتمع پشتيبان دام سبك آستان قدس رضوي كه 
با حضور خانواده هاي سيل زده شهرستان آق قال استان گلستان برگزار 
شد، گفت: آستان قدس رضوي پس از حادثه سيل گلستان در ايام نوروز 
9۸ به توصيه توليت اين آس��تان مقدس در امر كم��ك به 900 خانوار 
روستاهاي شهرس��تان آق قال و ايجاد ش��غل دامداري دام سبك براي 
سرپرستان اين خانوارها ورود پيدا كرد و در سال رونق توليد و با درايت 
حجت االسالم مروي نخستين مجتمع پشتيبان اشتغال دام سبك آستان 
قدس رضوي به بهره برداري رسيد.  وي افزود: مقدمات اوليه اجراي اين 
پروژه كه امروز به بهره برداري رسيد؛ در ماه هاي قبل انجام شد و بخشي 
ديگر از برنامه هاي اين طرح نيز در قالب تسهيالت ۷0 ميليون توماني 
اعطا مي شود تا سبب ايجاد شغل براي 900 سرپرست خانوار سيل زده 
شمال كشور شود.  قائم مقام توليت آستان قدس رضوي با بيان اينكه 
حمايت هاي اين آس��تان مقدس از مردم مناطق سيل زده كشور تا حد 
توان ادامه مي يابد، ادامه داد: اين مجموعه 2/5 هكتاري با 2500 رأس 
دام سبك با تالش معاونت محروميت زدايي و مؤسسه دامپروري صنعتي 
آستان قدس رضوي و با اعتباري معادل ۸0 ميليارد ريال راه اندازي شده 
و در ايام ميالد فرخنده پيامبر اكرم)ص( و امام صادق)ع( به بهره برداري 
رسيد.  خاكسارقهرودي خاطرنشان كرد: طرح هاي حمايتي آستان قدس 
رضوي براي حمايت از هموطنان حادثه ديده تنها مختص به سيل زدگان 
شهرستان آق قال نبوده و نيس��ت و نمونه موفق اين طرح هاي حمايتي 
در استان هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، ايالم، لرستان و ديگر 

هموطنان حادثه ديده از سيل نوروزي امسال اجرا شده است. 

 5۰۰ ميليون دالر محصوالت 
صنایع دستي عشایر صادر شد 

رئيس سازمان بسيج عشايري كشور     خراسان شمالي
از ص�ادرات ۵۰۰ ميلي�ون دالري 
محص�والت صنايع دس�تي از طريق جامع�ه عش�ايري خبر داد. 
سردار نصراله س��يف در حاش��يه برگزاري همايش تجليل از شبانان و 
گله داران عشاير خراسان شمالي با اشاره به اينكه ۳5 درصد از محصوالت 
صنايع دستي كشور توسط جامعه عشايري توليد مي شود، گفت: عشاير 
كشور اين توانايي را دارد كه ارزآوري محصوالت صنايع دستي خود را 
تا 2 ميليارد دالر برساند و در اين رابطه طرح نيز تدوين شده است.  وي 
در ادامه با بيان اينكه ۴0 درصد لبنيات كش��ور نيز توسط عشاير توليد 
مي شود، افزود: اين توانمندي توسط عشاير وجود دارد تا اين ميزان را به 
۶0 درصد ارتقا دهد.  رئيس سازمان بسيج عشايري ادامه داد: ۶0 درصد 
از سرزمين كشور در قلمرو جامعه عشايري كشور است و از سوي ديگر 
اين قشر از علم، تجربه و نيروي كافي برخوردار است و مي تواند در حوزه 
ارتقا توليد نقش مؤثري را ايفا كند.  س��يف با اشاره به طرح ساماندهي 
س��الح هاي غير مجاز اظهار كرد: با اجراي اين طرح اين قشر از جامعه 
سالح هاي خود را تحويل داده و امر س��اماندهي سالح ها براي آنها نيز 
انجام شد.  بيش از 2۳0 هزار نفر از عش��اير كشور مجوز حمل سالح را 
دارند. رئيس سازمان بسيج عشايري كشور تصريح كرد: اكنون بيش از 

2۳0 هزار نفر از عشاير كشور مجوز حمل سالح را دارند.

كودكان فردیسي صاحب اولين كتابخانه 
تخصصي كودكان مي شوند

اولين كتابخانه تخصصي ويژه كودكان     البرز
در زميني به مساحت 11۴ مترمربع در 

شهرستان فرديس احداث مي شود. 
احمدعلي هراتي مدي��ركل كتابخانه هاي عمومي اس��تان البرز گفت: 
اولين كتابخانه تخصصي ويژه كودكان فرديس در زميني به مس��احت 
11۴ مترمربع كه هزينه آن توسط خيران و شهرداري مشكين دشت 
تأمين شده كه در بازه زماني يكساله ساخته مي شود.  وي با اشاره به اينكه 
اولين كتابخانه تخصصي ويژه كودكان در شهرستان فرديس است، افزود: 
اين كتابخانه مدرن توسط مديريت شهري فرديس احداث و در اختيار 
كتابخانه هاي عمومي استان قرار خواهد گرفت.  مديركل كتابخانه هاي 
عمومي اس��تان البرز با اش��اره به تعامالت انجام ش��ده با بخشداري و 
دهياري هاي بخش آسارا براي راه اندازي پيك كتاب، افزود: با اين اقدام 
مردم در محالت و روستاهاي بخش آسارا به راحتي مي توانند به كتاب 
دسترسي پيدا كنند.  هراتي با اين توضيح كه شاه بيت تمامي فعاليت هاي 
فرهنگي در استان آغاز عمليات ساخت كتابخانه مركزي است، گفت: اين 
موضوع به عنوان دغدغه اي بزرگ در استان با همراهي و تعامل مجموعه 
استانداري و مديريت شهري كرج دنبال و اجرايي شده است.  وي با بيان 
اينكه پس از كلنگ زني محل احداث كتابخانه مركزي استان البرز كار 
تجهيز كارگاه آنجا انجام شده است، افزود: طراحي نقشه هاي اجرايي اين 
پروژه نيز انجام و آماده سازي شده و پيمانكاران، كار اجرايي ساخت را آغاز 
كرده است.  مديركل كتابخانه هاي عمومي استان البرز گفت: كتابخانه 
مركزي استان در شهر كرج با اعتباري بالغ بر 52 ميليارد تومان در حال 

ساخت است و بازه زماني 2۴ ماهه براي انجام آن تعريف شده است. 
هراتي در خصوص اقداماتي كه در راس��تاي توسعه فضاهاي كتابخانه اي 
در ديگر شهرهاي استان دنبال شده است، توضيح داد: 12 پروژه در حال 
اجراس��ت.  وي با اش��اره به اينكه فضاي كتابخانه اي در محل استانداري 
البرز ايجاد شده كه از نوع كتابخانه هاي مشاركتي است، گفت: اين فضاي 
كتابخانه اي كه ۸0 مترمربع وسعت دارد در هفته كتاب و كتابخواني امسال 
افتتاح مي شود.  مديركل كتابخانه هاي عمومي استان البرز به كلنگ زني 
كتابخانه »شهيد شيرودي« در شهرستان فرديس اشاره كرد و گفت: فضاهاي 
كتابخانه اي اين شهرستان نيم ميليون نفري طي سال هاي اخير با مشكالت 
اساسي مواجه بود با احداث كتابخانه شهيد شيرودي فضاي كتابخانه اي اين 
شهرستان افزايش مي يابد.  هراتي به احداث كتابخانه در مسجد المهدي 
فرديس اشاره كرد و افزود: با اجراي اين پروژه ها گام مهمي در راستاي توسعه 

فضاهاي كتابخانه اي شهرستان فرديس برداشته شده است.

گلستان ميزبان بيست و هشتمين اجالسيه سراسري نماز
بيست و  هشتمين      گلستان
س�����يه  جال ا
سراس�ري نماز آذرماه س�ال جاري در گلستان 

برگزار مي شود. 
هادي حق شناس استاندار گلستان از برگزاري 
بيست و هشتمين اجالسيه سراسري نماز طی 
ماه آينده در گلستان خبرداد و گفت: اعتبارات 
الزم براي برگزاري باشكوه اين مراسم در استان 
تأمين شده و اميدواريم بتوانيم به طور شايسته 

اين رويداد فرهنگي را در آذرماه، برگزار كنيم.  وي افزود: برگزاري اجالسيه سراسري نماز در گلستان زمينه 
ساز كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود و بايد تمامي دستگاه هاي اجرايي همكاري الزم را در مسير اين 
اجالس داشته باشند.  استاندار گلستان ادامه داد: بايد تالش كنيم اجالسيه سراسري نماز در گلستان به 
عنوان شاخصي در بين استان ها مطرح شود و البته برنامه هاي آمادگي اين رويداد فرهنگي نشان مي دهد 
كه اقدامات صورت گرفته مطلوب بوده است.  وي يادآور شد: بايد نسبت به آماده سازي محيطي استان جهت 

برگزاري اجالسيه نماز اهتمام الزم صورت گيرد و از تمام ظرفيت هاي استان در اين مسير بهره گيريم. 

همایش ملي توسعه صادرات غيرنفتي در تبریز برگزار مي شود  
بيست وپنجمين     آذربايجان شرقي
هماي�ش مل�ي 
توسعه صادرات غيرنفتي كشور با محوريت 
راهكارهاي بهبود فضاي كس�ب و كار براي 
رونق توليد و توس�عه ص�ادرات غيرنفتي و 
حضور در بازارهاي جهاني روز چهارشنبه در 

مصالي تبريز برگزار مي شود. 
يونس ژائله رئيس اتاق بازرگاني تبريز با اشاره 
به اينكه همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي 

كشور روز چهارشنبه در مصالي تبريز برگزار مي ش��ود، گفت: به همين منظوراز روساي پنج كشور 
همسايه از جمله تركيه، پاكستان، افغانستان و غيره براي شركت در اين همايش دعوت شده است.  
وي با تأكيد بر جايگزيني صادرات كاالهاي غيرنفتي براي فروش نف��ت و فرآورده هاي نفتي، افزود: 
اشتغالزايي جوانان و توليد ثروت ملي در گرو توسعه صادرات غير نفتي است.  رئيس اتاق بازرگاني تبريز 
با بيان اين  كه آذربايجان شرقي يكي از استان هاي برتر كشور از نظر صادرات كاالهاي غيرنفتي است، 

ادامه داد: سال گذشته به رغم اعمال تحريم ها، ميزان صادرات استان قابل توجه بود.

افزایش ۹7 درصدي بازدید توریست ها  از موزه هاي اردبيل
   اردبيل مديركل ميراث 
 ، هنگ����ي فر
گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل از 
افزايش ۹۷ درص�دي بازديد گردش�گران 
خارجي در هفت ماه اول سال جاري خبر داد. 
نادر فالحي مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان اردبيل با اشاره به افزايش 
9۷ درص��دي بازدي��د گردش��گران خارجي از 
موزه هاي اردبيل گفت: در نيمه اول سال جاري 

۳۸1 هزار و ۷10 نفر از موزه ها بازديد كردند كه از اين تعداد 10 هزار و ۸۷2 نفر گردشگر خارجي و ۳۷0 
هزار و ۸۳۸ نفر گردشگر داخلي است.  وي با بيان اينكه در هفت ماه نخست سال گذشته در مجموع 2۷0 
هزار و ۷25 نفر از موزه هاي استان بازديد كرده بودند، افزود: از اين تعداد 5 هزار و 51۶ نفر بازديدكننده 
خارجي و 2۶5 هزار و 209 نفر بازديدكننده داخلي بود.  به گفته فالحي، استان اردبيل بواسطه تاريخ 
باستاني خود داراي مكان هاي تاريخي بي شمار از جمله موزه و گنجينه مي باشد. مجموعه شيخ صفي الدين 

اردبيلي معروف ترين اثر تاريخي اردبيل مي باشد كه موزه اين شهر نيز در آن واقع است. 

۲ هزار فرصت شغلي با بهره برداري از ۲۰۹ طرح در گيالن
    گيالن اجراي 2۰۹ طرح 
اشتغالزايی در 
گيالن با پيشرفت فيزيكي ۷۰ درصد در حال 
اجراست كه با بهره برداري از اين تعداد طرح 
2ه�زار فرص�ت ش�غلي ايج�اد مي ش�ود. 
كام��ران پ��ي مع��اون توس��عه منابع س��ازمان 
صمت گي��الن در همايش تجلي��ل از بازاريان و 
توليدكنندگان رودس��ر با بيان اينكه 209 طرح 
توليدي با پيشرفت فيزيكي ۷0 درصد در استان 
گيالن در دست اجراست كه در صورت تأمين اعتبار تا پايان امسال به بهره برداري خواهند رسيد، گفت: با 
بهره برداري از اين پروژه ها 2 هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود.  وي با اشاره به اينكه از اين تعداد طرح 12۴ 
طرح مربوط به اين سازمان است، افزود: در سال گذشته 11 ميليارد تومان تسهيالت به واحدهاي توليدي 
رودسر اختصاص يافته است.  رئيس اداره صمت رودسر با اشاره به اينكه ۷ هزار واحد صنفي و 1۷ اتحاديه در 
اين شهرستان فعاليت مي كنند، گفت: در دو سال گذشته حدود ۴00 واحد صنفي در اين شهرستان تعطيل 
شده است.  جالل حسين زاده افزود: تالش مي شود تا حد امكان مشكالت اين واحدهاي صنفي مرتفع شود. 

 ۹7 درصد داروهاي مصرفی در یزد 
توليد داخلی است 

در ح�ال حاض�ر ۹۷ درص�د      يزد
داروهايي كه در اس�تان يزد 

مصرف مي شود از توليدات داخلي است. 
محمدرضا ميرجليلي رئيس دانشگاه علوم پزشكي يزد با اشاره به 
اينكه 9۷ درصد داروهاي مورد مصرف استان يزد داخلي و تنها سه 
درصد خارجي اس��ت، گفت: اينكه گمان مي كنند مصرف كننده 
داروهاي خارجي هستيم اشتباه اس��ت.  وي افزود: در توليد دارو 
از كشورهاي داراي پيشرفت هس��تيم و در بسياري از زمينه ها به 
خودكفايي رسيده ايم و تنها در موارد خاص مشكالتي وجود دارد.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي يزد همچنين با اشاره به بيماري ديابت 
تصريح كرد: اين بيماري خطرناك است اما درمان آن كار ساده اي 
است و تمام دنيا نيز امروز به اين نتيجه رسيده اند كه كنترل اين غول 
كار ساده اي اس��ت.  ميرجليلي ادامه داد: نبايد به بيماران مبتال به 
ديابت استرس وارد كرد به نحوي كه گمان كنند ديگر درماني ندارند 

بلكه بايد به آنها راه هاي كنترل اين بيماري را آموزش داد. 

 موزه وقف در قم 
راه اندازي مي شود 

با هدف نمايش ميراث گذشتگان      قم
و ترويج سنت حسنه وقف، اوقاف 
قم راه اندازي موزه وقف در اين استان را در دستور كار قرار داد. 
حجت االسالم والمسلمين عباس اسكندري مديركل اوقاف استان 
قم با اشاره اينكه موزه وقف در قم راه اندازي مي شود، گفت: الزم است 
بر مبناي تعاليم اس��الم و مكتب اهل بيت)ع( اقداماتي ماندگار در 
همه عرصه ها از جمله وقف صورت بگيرد.  وي افزود: در توسعه اماكن 
مذهبي و بقاع متبركه بايد مطابق فرهنگ نظام اسالمي گام برداريم 
و در عين حال ميراث گذشتگان را به درستي حفظ كنيم.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه استان قم  خاطرنشان كرد: توسعه بقاع متبركه 
بايد مطابق با اين مسئله صورت بگيرد.  وي گفت: فضاي بقاع متبركه 
براي عموم مردم مناسب است و مي توان امكانات و زيرساخت هايي را 
ايجاد كرد كه هم بحث زيارت رونق بگيرد و هم در زمينه گردشگري 
به اهداف خود دست يابيم بنابراين سوق دادن گردشگري در قم به 

سمت بقاع متبركه يكي از راهكارها به شمار مي رود. 

تونل دوم راه كربال براي اجراي الینينگ 
آماده سازي مي شود

عمليات تكميل�ي تونل دوم راه     ايالم
كربال در حال اجراست و حفاري 
تونل كيلومتر پنج اين بزرگراه نيز به نيمه راه رس�يده است. 
مهندس علي اصغر كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان ايالم 
گفت: پس از برگ��زاري كنگره بزرگ اربعين و بازگش��ت ترافيك 
محورهاي اس��تان 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 هس��تيم و ۴۳0 متر از حفاري تونل ۸۴0 متري 
كيلومتر پنج نيز به انجام رس��يده و با پيش��رفت مناسب عمليات 
حفاري ادامه دارد.  مديركل راه وشهرسازي استان ايالم با بيان اينكه 
در قسمت هاي باقيمانده مسير پيمانكاران مشغول عمليات راه سازي 
و تكميل پل هاست، در خصوص باند برگشت منطقه »كنجان چم« 
هم تصريح كرد: ادامه عمليات راه سازي اين قطعه نيز برآورد شده و 

ظرف روزهاي آينده فراخوان مناقصه آن نيز اعالم مي شود. 

 طرح »بوم سازگان زاگرس«  
در جنگل ها ی كردستان اجرا مي شود

 4 كشتي حامل نهاده هاي دامي 
در بندر چابهار لنگر انداخت

   كردستان با هدف توس�عه 
از  حف�اظ�ت  و 
جنگل ها، طرح بوم سازگان زاگرس در ۶ هزار و ۸۰۰ 
هكتار از مناطق جنگلي اين استان اجرا مي شود. 
س��عدي نقش��بندي مديركل مناب��ع طبيعي 
و آبخيزداري اس��تان كردس��تان گف��ت: طرح 
جنگل كاري و بذرپاش��ي گونه هاي جنگلي در 
راستاي سياست هاي سازمان جنگل ها و مراتع 
كشور در شهرستان هاي سنندج، سروآباد، بانه، 
سقز، كامياران و مريوان اجرا مي شود، وي افزود: 
تغيير شرايط اقليمي در سال هاي گذشته موجب 
بروز خشكسالي در جنگل هاي زاگرس شد و با 
توجه به اهميت جنگل ها در اكوسيستم منطقه 
برنامه احياي جنگل ها مد نظ��ر قرار گرفته و در 
همين راستا اجراي طرح بوم سازگان جنگل هاي 
زاگرس سال گذش��ته تدوين و از ابتداي امسال 
در كردس��تان اجرا شده اس��ت.  مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري اس��تان كردستان با بيان 
اينكه 1۷ گونه درخت جنگل��ي از جمله بادام، 
سماق، فندق، سرو و كاج در اين مناطق كاشت 
مي شود، ادامه داد: به صورت نمادين در روستاهاي 

تيرگران، عيسي در و خليفه ترخان با مشاركت 
تشكل هاي محلي و مردمي ۸0 هزار اصله نهال 
غرس شد.  نقش��بندي با اش��اره به اينكه سهم 
شهرستان س��نندج ۳۸5 هكتار اس��ت، يادآور 
شد: 2۶5 هكتار از مناطق جنگلي اين روستاها با 
شش گونه درخت جنگلي، جنگل كاري مي شود.  
وي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود با بيان 
اينكه 50 درص��د از ظرفيت اجراي��ي طرح بوم 
س��ازگان زاگرس استان به شهرس��تان مريوان 
اختصاص يافته است، گفت: استارت اجراي اين 
ط��رح در جنگل هاي روس��تاهاي كاني ميران و 
عصرآباد در سطح 200 هكتار آغاز شد.  نقشبندي 
اظهار داشت: اين طرح در مريوان در جنگل هايي 
كه طي سال هاي گذش��ته طعمه حريق شده يا 
جنگلي كه به سبب وجود آفت جوانه خوار درخت 
بلوط تواناي��ي زادآوري را از دس��ت داده و حتي 
جنگل هايي كه با سودجويي اهالي محلي تخريب 
شده اند، اجرا مي شود.  وي افزود: با اجرايي شدن 
پروژه هاي زير مجموعه طرح بوم سازگان زاگرس 
بخش زيادي از جنگل هاي اين شهرستان احيا و 

غني سازي مي شود. 

   سيستان وبلوچستان مديركل بنادر 
و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان از ورود چهار كشتي 
حام�ل نهاده هاي دام�ي از ابت�داي مهرماه 

تاكنون به بندر چابهار خبر داد. 
به��روز آقاي��ي مدي��ركل بن��ادر و دريانوردي 
سيس��تان و بلوچس��تان در بازديد معاون وزير 
جهاد كشاورزي و رئيس سازمان دامپزشكي و 
مديران كل دامپزشكي استان هاي شرق كشور 
از وضعيت تخلي��ه و انبار نهاده ه��اي خوراك 
دامي در بن��در چابهار گفت: ب��ا توجه به اينكه 
امس��ال دولت تكليف كرد 50 درصد كاالهاي 
اساسي مربوط به ش��ركت امور پشتيباني دام 
و ش��ركت بازرگاني دولتي ايران از طريق بندر 
چابهار وارد شود، پس از ابالغ اين مصوبه، تخليه 
و بارگيري اين نوع كاالها در كنار ساير كاالهاي 
صادراتي و وارداتي به يكي از فعاليت هاي مهم 
بندر چابهار تبديل شد.  وي با بيان اينكه در اين 
راستا جلساتي برگزار و هماهنگي بسيار خوبي 
بين دستگاه هاي اجرايي برای تسهيل و تسريع 
در خروج كاالها از بندر چابهار ايجاد شد، افزود: 

در اين مدت شش كشتي حامل ۳۴0 هزار تن 
كاالي اساس��ي وارد بندر چابهار شد كه چهار 
كش��تي به نهاده هاي دامي اختصاص داشت و 
عمليات تخليه، بارگيري و خ��روج اين كاالها 
نيز با نرم مناسبي در حال انجام است.  مديركل 
بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان ادامه 
داد: بندر چابهار از تجهيزات مدرني برخوردار 
است كه يكي از امتيازهاي آن در تسريع تخليه 
و بارگي��ري كاال و رقابت پذيري ب��ا ديگر بنادر 
محسوب مي شود، اين مزيت سبب شده است 
كه اين بندر عالوه بر عدم محدوديت در تخليه 
و بارگيري كاال، در پذيرش س��ايز كش��تي نيز 
محدوديتي نداشته باشد.  آقايي شرط تسريع 
در اس��تفاده از ظرفيت هاي بن��در چابهار را در 
توجه دولت به افزايش جريان مبادالت كااليي با 
واردات كاالي اساسي از طريق اين بندر، تسهيل 
صادرات كاالي معدني با توجه به سهم اين نوع 
كاالها در حجم مبادالت كااليي كشور، تسهيل 
فرآيندهاي ترانزيت و تشويق ناوگان حمل و نقل 
زميني با ارائه بسته هاي تشويقي براي رفت وآمد 

در مسير چابهار به ساير نقاط كشور برشمرد. 


