
   خراسانجنوبي: تعاون روستايي خراسان جنوبي امسال در طرح 
خريد توافقي، ۳۶۰ تُن زرشك تازه از كشاورزان استان خريداري كرد. 
مدير تعاون روستايي اس��تان، ارزش اين مقدار زرشك را ۳ ميليارد و 
۶۰۰ ميليون تومان اعالم كرد و گفت: اين مقدار زرشك بيش از شش 
برابر مقدار خريد پارسال بوده است. پارسال در مجموع ۵۵تُن زرشك از 
كشاورزان استان خريد توافقي شد. وحيد ضيائيان احمدي افزود: خريد 
توافقي زرشك، امسال در پنج مركز خريد اصلي انجام شد كه بيشترين 

خريد زرشك با ۱۰۸تُن مربوط به شهرستان قاين بود. 
   گلس�تان:رئيس پارك ملي گلستان با اش��اره به اينكه در آتش 
سوزي اخير پارك ملي گلستان، عامل انس��اني دخالت داشته است، 
گفت: عمدي يا غيرعمدي بودن آتش س��وزي در دست بررسي است. 
مهدي تيموري وسعت منطقه خس��ارت ديده را حدود ۵ هكتار اعالم 
كرد و ادامه داد: آتش به طور كامل مهار شده و امكان گسترش آن وجود 
ندارد. گفتني است پارك ملي گلستان، منطقه حفاظت شده اي در شرق 

استان گلستان است. 
   مازندران:مدير جهاد كش��اورزي مياندرود گفت: از ابتداي امسال 
تاكنون 2 هزار و ۵۰۰تن مركبات اين شهرستان به كشورهاي روسيه، 
عراق و تركمنستان صادر شد. به گفته اسماعيل علوي از ۱۱هزار هكتار 
باغ مياندرود 7 هزار و ۵2۶ هكتار باغ مركبات است كه پيش بيني مي شود 
امسال 2۰۸هزار تن محصول برداشت شود. وي نقش صنايع تبديلي در 
فرآوري محصوالت كشاورزي، افزايش ارزش افزوده و ايجاد فرصت شغلي 
مهم دانست و افزود: نبود صنايع تبديلي پيشرفته، حلقه مفقوده فرآوري 

مازاد مركبات توليدي به ويژه پرتقال در مياندرود است. 
   سيس�تانوبلوچس�تان: مدير بازارچه هاي مرزي سيستان و 
بلوچستان گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون ۴2۰ميليون و 77۹ هزار 
و ۸۵7 دالر كاال از بازارچه هاي مرزي اس��تان صادر ش��ده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۴7درصد رشد داش��ته است. مبين علي  مير 
عمده اقالم صادراتي از بازارچه هاي مرزي سيس��تان و بلوچس��تان را 
در سال جاري مصالح ساختماني، خواروبار، ميوه و صيفي جات عنوان 
كرد. وي با بيان اينكه سال گذشته 2۸۶ميليون و ۱۸هزار و ۵۵۶ دالر 
از بازارچه هاي مرزي سيستان و بلوچستان صادرات شده است، گفت: 
سال گذشته واردات از طريق بازارچه هاي مرزي استان نيز  ۶ميليون 
و ۸۴۱هزار و ۸۱۸ دالر بوده كه در امسال به 2۳ميليون و 2۴2 هزار و 

۴۸ دالر رسيده است.

مسئولدبيرخانه    كرمانشاه
ي نه�ا نو كا
فرهنگيوهنريمساجداستانكرمانشاهاز
تالشبرايانتخاباينشهربهعنوانپايتخت
خب�رداد. اي�ران مس�اجد فرهنگ�ي
حجت االسالم افشين كالت پورمسئول دبيرخانه 
كانون هاي فرهنگي و هنري مس��اجد اس��تان 
كرمانش��اه با اش��اره به اينكه اين ش��هر يكي از 
گزينه هاي انتخاب پايتخت فرهنگي مس��اجد 
ايران اس��ت، گف��ت: درصدد هس��تيم در طرح 
فرهنگي- هنري مساجد ايران استان كرمانشاه 

به عنوان پايتخت فرهنگي شناخته شود. 
وي اف��زود: در ح��ال حاضر در س��طح اس��تان 
كرمانشاه ۵۶2 كانون فرهنگي هنري وجود دارد 
كه ۶۳ درصد در نقاط روستايي و ۳7 درصد در 

مناطق شهري واقع شده اند. 

اين مقام فرهنگي با بي��ان اينكه 2۳ هزار نفر در 
سطح استان كرمانشاه در سامانه بچه هاي مسجد 
ثبت نام كرده اند، تصريح كرد: مجموعاً ۳۰ هزار 

نفر عضو كانون هاي فرهنگي و هنري مس��اجد 
استان هس��تند اما به دليل مش��كالت اينترنت 
نام ش��ماري از آنها در س��امانه بچه هاي مسجد 

ثبت نشده است.  مس��ئول دبيرخانه كانون هاي 
فرهنگي و هنري مساجد استان كرمانشاه گفت: 
بر اس��اس ابالغيه جديد، كانون هاي فرهنگي- 
هنري بايد داراي موسيقي و سرود مذهبي شوند 
و تمام كانون ها گروه تئاتر داش��ته باش��ند تا در 
مناسبت هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند. 

كالت پور با بيان اينكه در جش��ن ميالد حضرت 
زهرا)س( پايتخت فرهنگي مساجد ايران معرفي 
خواهد ش��د، افزود: به منظور دس��تيابي به اين 
هدف كانون هاي مساجد بايد برنامه هاي فرهنگي 

و هنري داشته باشند و امتياز آنها باال باشد. 
وي خاطرنش��ان كرد: به منظور دستيابي به اين 
هدف راه��ي طوالني پيش رو داري��م با اين حال 
كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان مؤظف 
به انجام عضوگيري شده اند همچنين تمام اعضا 

بايد داراي شناسنامه مسجدي شوند. 

كرمانشاه گزينه پايتخت فرهنگي مساجد ايران
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88498441سرويس  شهرستان

 احيای ۱۹ واحد صنعتي غيرفعال 
در مناطق صنعتي لرستان  

مديرعاملشركتشهركهايصنعتي     لرستان
لرستانازراهاندازي1۹واحدصنعتي
راكدوغيرفعالدرش�هركهاونواحيصنعتياس�تانخبرداد.
بختيار رازاني، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي لرستان گفت: با 
معرفي سرمايه گذار جديد و همچنين تأمين مالي و ارائه تسهيالت در 
سال گذشته تعداد 2۴ واحد صنعتي مجدداً به چرخه توليد بازگشتند. 
وي افزود: از ابتداي سال ۹۸ تاكنون ۱۹ واحد توليدي راكد در شهرك ها 
و نواحي صنعتي راه اندازي مجدد شده و زمينه اشتغال براي ۱۸۰ نفر 
فراهم شد كه با نوسازي و بازسازي ماشين آالت، توليد محصول جديد يا 
تغيير در كادر مديريتي موفق به بازگشت مجدد به چرخه توليد شده اند. 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي لرستان اضافه كرد: اهداف اين 
شركت در راستاي راه اندازي واحدهاي راكد صنايع كوچك و باال بردن 
ظرفيت توليد واحدهاي نيمه فعال برنامه ريزي  شده اما در اين ميان نيز 
عمده ترين مشكالتي كه منجربه تعطيلي واحدهاي صنعتي مي شود را به 
ترتيب نقدينگي و مشكالت مرتبط با سازمان هاي تأمين اجتماعي و امور 
مالياتي مي توان برشمرد. رازاني ادامه داد: اميدواريم با اقدامات صورت 
گرفته در حوزه توس��عه صنعتي، شاهد جهش صنعتي خوبي در آينده 
نزديك در اين استان باشيم و اين شركت مصمم است تا پايان سال جاري 
تعداد ديگري از واحدهاي صنعتي كه در ش��هرك ها و نواحي صنعتي 

استان به داليل مختلف غيرفعال شده اند را راه اندازي مجدد كند. 

 افتتاح سي و چهارمين جشنواره ملي 
قرآن و عترت در شيراز

سيوچهارمينجشنوارهمليقرآنو     فارس
عترتدانشجويانكشوردرشيرازآغاز

بهكاركرد.
عبدالحميد طالب ت��اش، قائم مقام دبير س��ي و چهارمين جش��نواره 
ملي قرآن و عترت دانش��جويان كش��ور در حاشيه مراس��م افتتاحيه 
سي وچهارمين جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان كشور در شيراز 
گفت: اين جشنواره محصول ۱۵ ماه تالش بيش از يك ميليون از قرآنيان 
دانشگاهي كشور است. وي با اشاره به اينكه شيراز را به دليل وجود بارگاه 
ملكوتي حرم حضرت شاهچراغ)ع( به عنوان ميزبان اين جشنواره انتخاب 
كرديم، افزود: به منظور اجراي اين جشنواره كميته هايي هم در تهران 
و هم در شيراز تشكيل شده و جلسات متعددي برگزار شد و اين جلسه 
چكيده زحمات و تالش هاي شبانه روزي دست اندركاران آن است كه 
جاي قدرداني دارد. طالب تاش با بيان اينكه اين جش��نواره داراي سه 
بخش كتبي و معارفي، هنري، ادبي و پژوهشي و همچنين بخش شفاهي 
است، ادامه داد: آزمون معارفي به صورت كتبي در ۹ استان كشور اجرا 
شد كه 2۴۰ نفر از دانشجويان سراسر كشور در آن شركت داشتند و در 

نهايت 27 نفر به عنوان برگزيده انتخاب شدند. 

 احياي هنر منسوخ شده گلدوزي سنتي 
در رشتخوار 

مديرميراثفرهنگي،گردش�گريو    خراسان رضوي
صنايعدستيشهرستانرشتخواراز
احيايهنرمنسوخشدهگلدوزيسنتيدراينشهرستانخبرداد.
كاظ��م كامياب، مدي��ر ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
شهرستان رش��تخوار در خراس��ان رضوي با بيان اينكه احياي هنرهاي 
منسوخ شده يا در حال منس��وخ از اولويت هاي اين اداره است كه بر اين 
اساس احيا و آموزش هنر گلدوزي سنتي در دس��تور كار اين اداره قرار 
گرفته است، گفت: از ابتداي سال ۹۸ در دو روستاي باسفر و كريم آباد با 
توجه به پيگيري ها و پرداخت تسهيالت و همت هنرمندان ۱۵ نفر در اين 
رشته مشغول فعاليت شده اند و انتظار مي رود با توجه به استقبال بسيار 
خوب مجدد اين رشته در بيشتر روس��تاها رونق بگيرد.  وي اظهار كرد: 
گلدوزي هنري است براي دوختن طرح هاي مختلف كه با سوزن و انواع 
نخ روي پارچه انجام مي ش��ود و موارد استفاده از اين هنر به صورت پرده 
ديواري، روطاقچه اي، روبالشتي و... اس��ت كه زنان روستايي با حوصله، 
تخيالت ذهني خود كه بيشتر موجودات افسانه اي بالدار، پرندگان بهشتي 
و گل و بوته است را بر روي پارچه سوزن دوزي مي كنند.  كامياب با اشاره 
به تخصيص ۶۰۰ ميليون ريال تسهيالت به ۱2 هنرمند گلدوزي سنتي 
افزود: اين ميزان تس��هيالت به منظور تهيه مواد اوليه گلدوزي سنتي و 
دوخت آن در نظر گرفته شده است.  وي تأكيد كرد: بهترين بازار فروش 
براي شناساندن هنرهاي صنايع دستي شركت در نمايشگاه هاست كه با 
موافقت و همكاري معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره كل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان خراس��ان رضوي از ابتداي 
سال ۹۸ هنرمندان شهرستان در رشته هاي گلدوزي سنتي، فرت بافي و 
تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در پنج نمايشگاه سراسري شركت 
نموده اند كه حضور هنرمندان در اين نمايشگاه ها باعث فروش توليدات، 

تشويق هنرمندان و كارآفريني در شهرستان شده است. 

 زمين خواران مشغول كارند
 مسئوالن مزاحم نشوند

سالهاستكهدرموردزمينخواريدرمناطقمختلفايرانصحبت
ميشود.هرچندمرتعخواريوساحلخواريودرياخواريهمبهآن
اضافهشدهاستوايناواخرهم،كوهخواريبهخاطرعقبنماندناز
اينقافله،خودرابهآنهارساندهاستامابهجرئتميتوانگفتهنوز
هماينزمينخواريهاستكهبااختالففاحشينسبتبهديگررقباي
خود،بهجاناستانهاافتادهوبهوحشيانهترينحالتممكنمزارعو
باغاتوزمينهايكشاورزيرابهكامخودكشيدهوباخشككردنآنها
ويالوساختمانبهجايشانسبزميكند.مازندرانازجملهاستانهايي
استكهگرفتاراينمعضلشدهوحاالوضعيتيبحرانيدارد.جاييكه
ميتواندرياخواريوجنگلخواريومرتعخواريوكوهخواريرادر
كنارتغييركاربريغيرقانونياراضيكشاورزييكجاديدوجالباينكه
مسئوالناستانيهمفقطبههشداردادنوحرفزدنبسندهكردهاند.

    
نياز نيست خيلي وقت خودمان را در رابطه با علل زمين خواري ها و از 
بين رفتن ساحل و دريا و كوه و دشت هدر بدهيم. كافي است سري به 
آمارهاي منتشره در رابطه با تغيير كاربري زمين ها در استان مازندران 

بزنيم تا حساب كار دستمان بيايد. 
چند روز پيش بود كه فرمانده يگان حفاظت اراضي كشور با اشاره به پنج 
ماه نخست س��ال ۹۸ گفته بود: »يك هزار و ۴۱۱ مورد تصرف و تغيير 
كاربري زمين در اين استان گزارش شده اس��ت كه به دليل مشكالت 
اعتباري، اجتماع��ي و امنيتي فقط ۱۶مورد قلع و قمع در اين اس��تان 
صورت گرفته است.« اين مشت، نشان از خروار دارد. با اين همه سازمان 
و نهاد و مسئول و حقوق بگير دولتي و اخبار بگير و ببندها، از يك هزار و 
۴۱۱ مورد تصرف و تغيير كاربري، فقط ۱۶ مورد قلع و قمع شده است. 
يعني يك هزار و ۳۹۵ مورد ديگر كار خودشان را كرده اند و كسي هم به 
آنها نگفته باالي چشمتان ابرو هست! آيا همين يك مورد چراغ سبزي به 

تمام زمين خواران در كل كشور نيست؟
   نگرانيمسئوالن،آخريناقدامبرايبرخوردبازمينخواران

وقتي به آمار ميزان برخوردها در مقابل جرائم و تخلفات نگاه مي كنيم، 
احتماالً خيلي خنده دار است كه بخواهيم از فعاليت گشت هاي حفاظت 
زمين كشاورزي در مازندران يا سامانه ارتباط مردمي ۱۳۱ كه تخلفات را 

پيگيري مي كند صحبت كنيم. 
چون همه مردم و بخصوص زمين خواران و متجاوزان به حريم هاي عمومي 
و منابع طبيعي به خوبي مي دانند كه برخورد هاي قانوني نه از قدرت و شدت 

الزم برخوردارند و نه اثربخشي دارند. 
اما تأس��ف و نگراني ها وقتي به اوج خود مي رس��د كه بدانيم براساس 
آمار هاي رس��مي نزديك به 7۰ درصد وس��عت اس��تان مازن��دران را 
عرصه هاي طبيعي ملي در قالب س��واحل درياي خزر، جنگل و مرتع 
تشكيل مي دهد و همين گستردگي عرصه ها سبب تجاوز و تصرف به 
آن و تغيير كاربري  غير قانوني زمين هاي كش��اورزي شده است. با اين 
اوصاف فرمانده يگان حفاظت اراضي كشور از وجود دغدغه و نگراني هاي 
حفظ و حراست از زمين هاي طبيعي و كشاورزي در بين دستگاه هاي 
مختلف اس��تان مازندران قدرداني كرده است.  شايد بدتر از حرف هاي 
فرمانده يگان حفاظت اراضي كش��ور، صحبت ه��اي معاون هماهنگي 
امور عمراني استانداري مازندران باشد كه با بيان اينكه متأسفانه مزارع 
و اراضي كشاورزي استان به نام گردش��گري به زير ساخت و ساز رفت 
و تبدل به ويال و خانه دوم غيربومي ها ش��د، به مهر گفته: »زمين هاي 
كشاورزي استان را به زير س��اخت و ساز برديم و به اسم گردشگري آن 
را به نفع افراد خاص تغيير كاربري داديم و تبدي��ل به ويال و خانه دوم 

غيربومي ها كرديم.«
مهدي رازجويان ادامه داده: »خانه هاي دوم را مي توان در باالدست يا شوره 
زارها شكل داد نه آنكه اراضي بكر كشاورزي را به زيرساخت و ساز ببريم و 

بايد در جلگه و جنگل به كشاورزي بپردازيم.«
وقتي معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري مازندران افعال خود 
را اول شخص جمع قرارداده، يعني انگش��ت اتهامش را به سمت همه 
مسئوالن و تصميم گيرندگان گرفته و حتماً خود و مجموعه استانداري 
را هم نبايد بي نصيب بگذارد. اما وقت��ي در مورد خانه هاي دوم صحبت 
مي كند واقعاً نمي داند چه كساني براي ساخت اين خانه ها مجوز داده اند 
و نمي داند چطور اين آهن و بتون ها به جاي درختان قد علم كرده اند؟ 
به هرحال نبايد فراموش كنيم متخلفان و متجاوزان به اراضي عمومي 
و مزارع و زمين هاي كشاورزي بدون كم كاري و ندانم كاري و دور زدن 
قانون از طرف مسئوالن هيچ وقت نمي توانند به هدفشان برسند و اگر 
مجرمان را در داخل سازمان ها جست وجو كنيم زودتر به نتيجه مي رسيم 

تا بازرسي و راه اندازي گشت هاي حفاظت و سمانه هاي بي اثر. 

افزايش 3 برابري آب درياچه اروميه
مديردفتراستانيستاداحيايدرياچه    آذربايجان غربي
ارومي�هدرآذربايجانغربيازافزايش
س�هبرابريآبدرياچهاروميهنس�بتبهس�الگذش�تهخبرداد.
فرهاد سرخوش مدير، دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به 
اينكه حجم آب درياچه اروميه نسبت به سال گذشته سه برابر شده است، 
 گفت: تراز درياچه اروميه ۹۱ سانتي متر افزايش داشته است. وي اضافه 
كرد: تراز فعلي درياچه ۱27۱/2۴ متر است كه اين ميزان در مدت مشابه 
سال گذشته ۱27۰/۳۳ متر بوده است. سرخوش با بيان اينكه وسعت 
درياچه اروميه در حال حاضر 27۸۵ كيلومتر مربع گزارش شده است، 
افزود: وسعت درياچه اروميه ۹۸۹ كيلومتر مربع افزايش را در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد. مدير دفتر استاني ستاد احياي 
درياچه اروميه در آذربايجان غربي با اشاره به زمان آغاز رهاسازي آب به 
سمت درياچه اروميه اظهار كرد: پس از مشخص شدن منابع و مصارف 

رهاسازي ها به سمت درياچه اروميه آغاز مي شود. 

سیداحمد هاشمي اشكا

سند توسعه زنان خوزستان به زودي ابالغ مي شود  
سندتوسعهزنان    خوزستان
خورس���تان
بزوديباحضورمعاونرئيسجمهوردرامورزنان
وخان�وادهدرايناس�تانرونماييميش�ود.
س��يده فرانك موس��وي مديركل امور بانوان 
و خانواده استانداري خوزس��تان گفت: سند 
توسعه زنان خوزس��تان با همكاري اداره كل 
امور بانوان و خانواده اس��تانداري خوزستان و 
مركز تحقيقات زنان دانش��گاه شهيد چمران 

تدوين شده است.  وي افزود: حدود يك سال درگير تدوين سند توسعه زنان خوزستان بوديم. در اين 
خصوص با صاحبنظران مختلفي صحبت كرديم، مطالعات حوزه زنان بررسي و نظرسنجي انجام شد 
و همچنين نشست هاي متعددي در فرمانداري ها و با ذي نفعان در حوزه زنان داشتيم.  مديركل امور 
بانوان و خانواده استانداري خوزستان با اش��اره به احصاي فرصت ها، تهديدها و شرايط موجود زنان 
ادامه داد براساس اين بررسي ها شاخص هايي در زمينه هاي مختلف از جمله بررسي ازدواج و طالق 
زنان، ميزان سواد، مشاركت سياسي و مدني زنان، آسيب هاي اجتماعي و نرخ بيكاري زنان تعريف 

شده و چالش ها و مشكالت زنان در شهرستان هاي مختلف مشخص شده است. 

۱720 هكتار زمين كشاورزي گيالن يكپارچه سازي شد
يكپارچهسازي     گيالن
ي مينه�ا ز
كشاورزيدرقالب1۷پروژه،در1۷۲۰هكتار
اراضيكش�اورزيگي�الن،اجراييش�د.
علي درجاني رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
گيالن گفت: ط��رح تجهيز و نوس��ازي اراضي 
شاليكاري استان به منظور جلوگيري از تغيير 
كاربري زمين هاي شاليزاري و افزايش بهره وري 
و بهبود كشت و زرع محصول استراتژيك برنج و 

بهبود وضعيت كشاورزان در راستاي توسعه پايدار در مساحت ۱72۰ هكتار در گيالن آغاز شد.  وي افزود: 
هدف از اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليكاري را احداث شبكه منظم آبياري و زهكشي، احداث 
كرت هاي منظم هندسي و تسطيح اراضي، احداث ابنيه هاي فني و شن ريزي جاده هاي ساخته شده، 
احداث شبكه جاده هاي بين مزارع كه با احداث اين جاده ها امكان تردد ماشين آالت مختلف كشاورزي 
به داخل اراضي فراهم آمده است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي گيالن ادامه داد: اين طرح با اعتباري 
بيش از 2۶۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي وزارت جهاد كش��اورزي در قالب ۱7 پروژه اجرايي در 

شهرستان هاي رشت، شفت، تالش، آستانه، لنگرود، الهيجان، رودسر و صومعه سرا آغاز شده است. 

فاز اول طرح ياري گران زندگي در زنجان آغاز شد 
طرحياريگران    زنجان
زندگيباهدف
پيشگيريازاعتياددربينآحادجامعهدر

زنجاندرحالاجراست.
خدابخش مرادي نافچي معاون سياسي امنيتي 
استاندار زنجان گفت: طرح ياري گران زندگي با 
هدف پيشگيري از اعتياد در بين آحاد جامعه 
به ويژه در آموزش و پرورش در حال انجام است.  
وي با تأكيد بر اينكه تبيين طرح مذكور در حوزه 

همكاري خانواده ها الزامي است، بيان كرد: خانواده ها بايد بدانند كه چنانچه مدرسه اوليا را در قالب اين طرح 
دعوت كرد، مطالبه و گرفتن وجه از آنها مطرح نخواهد بود، بلكه اين دعوت پيرامون سالمت خانوارهاست.   
معاون امور اجتماعي اداره كل تعاون، كار و رفاه  اجتماعي استان زنجان نيز در ادامه گفت: فاز دوم طرح ملي 
كاج يا به عبارتي برنامه كاربست شيوع شناسي اعتياد در جامعه كار و توليد در استان زنجان، شروع شد.  
سجاد اجاقلو افزود: بر اساس اين برنامه، وزارت تعاون، كار و رفاه  اجتماعي براي كاهش 2۵ درصدي اعتياد، 
برنامه ريزي كرده است.  وي با بيان اينكه برنامه ملي كاربست شيوع شناسي اعتياد در جامعه كارگران ابتدا 
در سال ۹۳ اجرا شد، تصريح كرد: نتايج اين آزمايش براي ۱۹ تا 2۳ درصد از جامعه كارگران مثبت شد. 

محروميت زدايي گلستان با بخشي از درآمد منطقه آزاد اينچه برون
ر ندا س���تا ا    گلستان
گلستانبابيان
اينكهمنطقهآزاداينچهبرونميتواندمنشأ
توسعهاستانباشد،ازاختصاصبخشياز
درآم�دمنطق�هآزاداينچهب�رونب�راي

محروميتزداييخبرداد.
هادي حق شناس استاندار گلستان با بيان اينكه 
ايجاد منطقه آزاد تج��اري اينچه برون مي تواند 
معادل بودجه عمراني چندسال براي استان آورده 
داشته باشد، گفت: شرايط منطقه آزاد اينچه برون نسبت به ساير مناطق آزاد متفاوت است. دسترسي اين 
منطقه به كشور تركمنستان و آسياي ميانه، وجود زيرساخت هاي ارتباطي از جمله شبكه ريلي سراسري، 
توليد مواد اوليه مناسب براي صنايع پسين و پيشين بخش كشاورزي و غيره سبب تمايز اين منطقه است.  
وي افزود: اگر تدبير مناسبي براي ايجاد منطقه آزاد اينچه برون انجام شود، فرصت بي نظيري براي توسعه 
استان خواهد بود.  استاندار گلستان با اشاره به دغدغه هايي كه درباره عدم توسعه متوازن منطقه آزاد با 
مناطق پيراموني آن در برخي استان ها وجود دارد، تصريح كرد: مديران مناطق آزاد مكلف هستند بخشي 

از درآمدهاي منطقه آزاد را براي محروميت زدايي اطراف اين منطقه هزينه كنند. 

آغاز ايجاد مركز جامع سرطان در شاهرود 
مركزجامعسرطانشاهروددر     سمنان
زمينيبهمس�احت8هزارمتر
مربعدركناربيمارستانامامحس�ين)ع(ساختهميشود.
سيدحسن حسيني شاهرودي نماينده شاهرود و ميامي در مجلس 
گفت: براي توسعه بيمارستان امام حسين)ع( ۱۶ هزار مترمربع 
زمين در نظر گرفته شده كه ۸ هزار مترمربع آن براي ايجاد مركز 
جامع س��رطان اختصاص يافت كه تكميل اين طرح كه تاكنون 
پيشرفت ۳۰ درصدي دارد، مي تواند بركات و آثار خوبي را به همراه 
داشته باش��د و همچنين بايد گفت اين طرح اعتبار 2۰ ميليارد 
توماني نيز از محل سفر رئيس جمهور دارد.  عضو خانه ملت با تأكيد 
بر اينكه مركز دياليز دانشگاه آزاد و بيمارستان خاتم االنبياء)ص( 
از ديگر طرح هايي است كه در دو سال اخير افتتاح شده و نياز است 
كه توس��عه و بهره برداري مداومي از آن صورت گيرد، ادامه داد: 
به صورت نرمال هر چهار بيمار دياليزي در هر شهر يك دستگاه 
دياليز نياز دارد و اين در حالي است كه در شاهرود به ازاي هر سه 

بيمار يك دستگاه دياليز وجود دارد. 

كرمان صاحب ميدان دام مي شود 
مديرعاملس�ازمانساماندهي     كرمان
مشاغلش�هريوفرآوردههاي
كشاورزيشهرداريكرماناولويتاصليكاراينسازماندر
س�الجاريراراهان�دازيمي�دانداماع�المك�رد.
محمود ايرانمنش مديرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و 
فرآورده هاي كشاورزي شهرداري كرمان با بيان اينكه ميدان دام در 
كرمان وجود ندارد و شاهد پراكندگي عرضه كنندگان دام در نقاط 
مختلف شهر به ويژه در ابتداي جاده قديم ماهان هستيم، گفت: با 
توجه به نظر و تأكيد شهردار كرمان، راه اندازي ميدان دام در كرمان در 
الوويت هاي كاري اين سازمان قرار گرفته است.  وي افزود: كارشناسان 
اين سازمان در حال پيگيري براي گرفتن مجوزهاي الزم هستند كه 
به زودي محل احداث اين ميدان مشخص و عمليات اجرايي آن آغاز 
مي ش��ود.  ايرانمنش هدف از اجراي اين طرح را تسهيل دسترسي 
هموطنان به مراكز عرضه دام، عرضه مقرون به صرفه دام، فروش دام 
بهداشتي و نظارت بر بهداشت دام، حذف واسطه ها و رفع نازيبايي هاي 

شهري به دليل عدم ساماندهي اين مراكز عنوان كرد. 

ساماندهي شناورسازي سيستان و بلوچستان 
ساماندهيكارگاههايشناورسازي    سيستان وبلوچستان
سيستانوبلوچستانبرايرونق

توليدمليدردستوركارقرارگرفتهاست.
سيدحسن ابراهيمي معاون امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان در بازديد از شناورسازي هاي فاقد مجوز چابهار 
و كنارك گفت: در حال حاضر هشت كارگاه شناورسازي فاقد مجوز در 
استان وجود دارد كه برای ساماندهي و رونق توليد اين شناورسازي ها 
برنامه هايي با همكاري دس��تگاه هاي اجرايي متولي در دست اقدام 
است.  وي افزود: همچنين به منظور ظرفيت سنجي در زمينه توليد و 
اشتغال و ارائه راهكار قانوني جهت رونق توليد اين كارگاه ها بررسي هاي 
ميداني انجام و جلس��اتي با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي 
متولي و مديران شناورسازي هاي فاقد مجوز برگزار مي شود.  معاون 
امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان ادامه داد: 
كل شناورسازي هاي استان ظرفيت توليد يا تعمير ۵۰۰ شناور در سال 
را دارد كه رفع محدوديت توليد و احياي اين كارگاه ها مي تواند تأثير 

مستقيمي در معيشت و اشتغالزايي مردم منطقه داشته باشد.

 بوشهر میزبان دومین كنگره
 شهداي ورزشكار كشور

بسیج سازندگي 385 واحد مسكوني 
مناطق سیل زده معموالن را تعمیركرد

دومي�نكنگ�ره     بوشهر
شهدايورزشكار
باهمكاريسازمانبسيجورزشكارانسال
آيندهدراس�تانبوش�هربرگزارميش�ود.

 عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي و توسعه 
ورزش همگاني وزي��ر ورزش و جوانان در اين 
برنامه با گراميداشت ياد و خاطر شهيدان به ويژه 
۶7۰ شهيد اين شهرستان دشتستان گفت: از 
س��ال ۹2، با برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته، 
يادواره ش��هداي ورزش��كار در سراسر كشور 
برگزار شده و سال ۹۴ نخستين كنگره شهداي 
ورزشكار با همكاري سازمان بسيج ورزشكاران 
برگزار شد.  وي افزود: دومين كنگره سراسري 
شهداي ورزشكار نيز در سال ۹۹ با هدف ترويج 
فرهنگ شهادت و ايثار و پاسداشت راه و منش 
ش��هيدان برگزار مي ش��ود.  اين مقام ورزشي 
تصريح كرد: تالش بر اين است تا برگزاري اين 
يادواره ها عالوه بر تكريم خانواده معزز ش��هدا 
سبب ايجاد فضاي معنوي و پهلواني در ورزش 
كشور شود آنچه نياز ورزش امروز ماست همين 
روح پهلواني و معنوي در فضاي ورزش اس��ت.  

معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزير 
ورزش و جوانان با اشاره به طراحي و توليد نرم 
افزار معرفي ش��هداي ورزش��كار استان گفت: 
تاكنون ۱۹۴ شهيد ورزشكار در استان بوشهر 
شناسايي شده اند و در حال شناسايي، تكميل 
و تدوين بان��ك اطالعاتي از تمامي ش��هداي 

ورزشكار استان مان هستيم. 
احمد بهروزيان فرد افزود: در راستاي بزرگداشت 
نام و مقام ش��هداي گرانقدر، تمامي سالن ها و 
اماكن ورزشي استان بوشهر كه در دولت تدبير و 
اميد به بهره برداري رسيده به نام شهداي همان 

منطقه نام گذاري شده است. 
وي از برگزاري كنگره سرداران و 2۱2۱ شهيد 
استان بوشهر خبر داد و تصريح كرد: از ابتداي 
امسال با توجه به كنگره س��رداران و بيش از 2 
هزار شهيد استان تمام مسابقات و برنامه هاي 
ورزشي در سراسر استان تحت عنوان اين كنگره 
برگزار شده است.  برپايه اين گزارش، يادواره ۶۴ 
شهيد ورزشكار دشتستان با رونمايي از كتاب 
پهلوانان دشتستان، تقدير و اهدا لوح سپاس از 

خانواده شهدا به كار خود پايان داد. 

جانشينسازمان    اردبيل
بسيجسازندگي
س�پاهحضرتعباس)ع(اس�تاناردبيلاز
اتمامتعمير۳8۵واحدمسكونيدرمناطق
سيلزدهمعموالنلرستانتوسطگروههاي

جهادياردبيلخبرداد.
عباس نوظهور جانشين سازمان بسيج سازندگي 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل در تشريح 
برنامه هاي گروه هاي بس��يج س��ازندگي اردبيل 
گفت: با تالش گروه هاي جهادي استان اردبيل 
تعمير ۳۸۵ واحد مسكوني در مناطق سيل زده 
معموالن به اتمام رسيد.  وي با بيان اينكه كمك 
به احداث 2۰۰ واحد مس��كوني در دس��تور كار 
بسيج سازندگي اس��تان قرار دارد، افزود: كمك 
به واحده��اي احداثي نيز در مناطق س��يل زده 
معموالن لرس��تان با حض��ور گروه هاي جهادي 
اس��تان اردبيل در حال انجام اس��ت.  جانشين 
سازمان بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبيل ادامه داد: تاكنون ۱۶ گروه جهادي 
از نواحي مقاومت بسيج س��پاه استان به مناطق 
سيل زده معموالن اعزام ش��دند و هم اكنون نيز 

گروه جهادي شهيد »نيكنام مهرآوران« از ناحيه 
بسيج عشايري اصالندوز در حال فعاليت است.  
نوظهور با اش��اره به كمك هاي غيرنقدي مردم 
نوع دوس��ت اس��تان اردبيل، گف��ت: كمك هاي 
غيرنقدي مردم نوع دوست و خير استان در قالب 
۵۴ دس��تگاه كاميون به ارزش 2 ميليارد و ۸۰۰ 
ميليون تومان ب��ه مناطق س��يل زده معموالن 
لرستان ارسال شده است.  وي با قدراني از مردم 
اس��تان اردبيل در حمايت از هموطنان آس��يب 
ديده، افزود: با كمك هاي نقدي مردم خير استان 
اردبيل، مصالح اوليه ساختماني از قبيل گچ، آجر 
و سفال به ارزش مالي ۴۰۰ ميليون تومان جهت 
اس��تفاده در ساخت و س��از واحدهاي مسكوني 
هموطنان سيل زده معموالن خريداري و توزيع 
شده است.  جانشين س��ازمان بسيج سازندگي 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل يادآور شد: 
فعاليت گروه هاي جهادي و قرارگاه خدمت رساني 
بسيج سازندگي استان اردبيل با همكاري ستاد 
معين اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان 
اردبيل از فروردين ماه س��ال جاري در معموالن 

لرستان شروع شده و همچنان ادامه دارد.


