
  خراسان رضوي: مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي از پيشرفت 
50 درصدي طرح گازرساني خراس��ان رضوي به زاهدان خبر داد. سيد 
حميد فاني، گفت: اين شركت به عنوان معين گازرساني به شهر زاهدان، 
بزرگ ترين طرح گازرساني به اين شهر را به طول 500 كيلومتر در حال 
اجرا دارد. وي افزود: اجراي طرح توسعه شبكه گاز زاهدان توسط شركت 
گاز خراسان رضوي از ارديبهشت امسال آغاز شده و تاكنون ۲50 كيلومتر 
از شبكه گازرساني اين شهر به اتمام رسيده و در حال حاضر كل طرح هاي 

در حال انجام با 50 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست. 
   بوشهر: ۲ هزار و ۸۷0 تن ميگو از ۴۷ طرح فعال پرورش اين آبزي 
در منطقه بويرات شهرستان ديلم استان بوشهر در سال جاري توليد و 
برداشت شد. رئيس شيالت ديلم با اش��اره به اينكه اين سايت با 5۷۴ 
استخر ذخيره سازي در ۷0۱ هكتار سطح زيركشت فعال است، گفت: 
قرار بود بيش از 3 هزار تن ميگو پرورش��ي در اين سايت توليد شود كه 
بدليل وقوع بيماري لكه سفيد، پرورش دهندگان براي سرايت آن قبل از 
موعد تعيين شده اقدام به برداشت كردند. عباس تميمي افزود: با نظارت 
به موقع دامپزشكي و پرورش دهندگان، بيماري لكه سفيد ميگو مهار و 

برداشت قابل قبولي در اين شهرستان انجام شد. 
   زنجان: مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان گفت: 
5۱ هزار تُن محصول به ارزش بالغ بر ۹۴ ميليون دالر نيمه اول امسال از 
واحدهاي توليدي مستقر در شهرك هاي صنعتي اين استان صادر شد. 
ايرج احمدي اظهار داشت: سال گذشته ۷0 واحد توليدي صادركننده 
داشتيم كه امسال به ۴3 واحد رس��يده و طبق رصد انجام شده، ۱۲۸ 
واحد داراي پتانسيل صادراتي هستند زيرا در گذشته حداقل يك مرتبه 
صادرات انجام داده اند. وي با اشاره به اهميت حمايت از واحدهاي توليدي 
و صنعتي صادرات محور، خاطرنشان كرد: طبق فرمايشات رهبر معظم 
انقالب بايد توليد را به سمتي سوق داد كه كشور، شاهد جهش صادراتي 

باشد تا به دنبال آن ثروت و ارزش افزوده ايجاد شود. 

سپاه استان گيالن      گيالن
تا پايان امس�ال 
1400پروژه عمراني را به بهره برداري مي رساند. 
سرهنگ علي توشه جانشين فرمانده سپاه قدس 
گيالن به بهره ب��رداري از ۱۴00 پروژه عمراني تا 
پايان امسال در اين استان اشاره كرد و گفت: اجراي 
۴0 هزار پروژه عمراني در سطح كشور را شعار سپاه 
در ۴0 سالگي انقالب اسالمي است.  وي افزود: از 
اين تعداد ۱۴00 پروژه سهم استان گيالن است كه 
۸0 ميليارد تومان بودجه به آن اختصاص يافته و 
در حال حاضر اين پروژه ها از پيش��رفت فيزيكي 
50 درصدي برخوردار هستند.  جانشين فرمانده 
سپاه قدس گيالن ادامه داد: ساخت ۱000 واحد 
مس��كن محرومان از جمله پروژه ه��اي عمراني 
بسيج در استان گيالن است كه تا پايان سال ۹۸ 
به مرحله بهره برداري مي رس��د.  توشه با اشاره به 
ستاد تخصصي اقشار بسيج اس��تان و ايجاد بانك 
اطالعات قوي در راس��تاي محروميت شناسايي 
و محروميت زدايي، گفت: اين س��تاد ش��امل ۲۱ 

قش��ر تخصصي در حوزه هاي مختلف شامل قشر 
بسيج اس��اتيد، پزش��كان، طالب، دانش آموزان، 
مهندسان و غيره است.  جانش��ين فرمانده سپاه 
قدس گيالن تصريح كرد: براس��اس برنامه ريزي 
مش��خص، مناطق محروم به مدت س��ه سال در 

اختيار گروه هاي جهادي در حوزه پزشكان، عمران، 
طالب و ساير اقش��ار براي محروميت زدايي قرار 
مي گيرد.  توشه در ادامه با تأكيد بر اينكه اقتصاد 
مقاومتي به معناي توانمندس��ازي مردم اس��ت، 
افزود: سياست سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 

حوزه كارآفريني راه اندازي و حمايت از بنگاه هاي 
زود بازده و كوچك است.  وي ادامه داد: در راستاي 
توانمندسازي و اش��تغالزايي مردم هر شهرستان 
به عنوان ي��ك قطب توليدي معرف��ي و از طريق 
شركت هاي تعاوني، پرداخت وام هاي قرض الحسنه 
و تسهيالت مناسب از توليدي و بنگاه هاي كوچك 
مردم حمايت مي شود.  جانش��ين فرمانده سپاه 
قدس گيالن از جنگ نرم به عنوان تخريب مدل در 
عرصه هاي مختلف نام برد و گفت: تغيير نوع پوشش 
مردم از اسالمي - ايراني به پوشش فرنگي به معناي 
عناد مردم با نظام و انقالب اسالمي نبوده بلكه مدل 
دشمن در جنگ نرم است كه بزودي اصالح الگوي 
فرهنگي انجام مي شود.  توشه با بيان اينكه افزايش 
طالق، اعتياد، نزاع دسته جمعي از ديگر مدل هاي 
تخريبي دشمن در بخش اجتماعي جامعه است، 
تصريح كرد: در اين راستا هدف بسيج ايجاد بصيرت 
افزايي براي مقابله با دش��من در جن��گ نرم و در 
عرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي 

و اجتماعي است. 

بهره برداري از ۱۴۰۰ پروژه عمراني توسط سپاه گيالن
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هرمزگان ميزبان كنفرانس ملي يافته هاي نوين 
ياددهي– يادگيري دوره ابتدايي  

دومين كنفرانس ملي »يافته هاي نوين     هرمزگان
ياددهي- يادگيري در دوره ابتدايي« با 
حضور متخصص�ان تعلي�م و تربيت مطرح كش�ور در دانش�گاه 

فرهنگيان استان هرمزگان برگزار مي شود. 
دكتر منوچهر ضيايي رئيس دانشگاه فرهنگيان استان هرمزگان گفت: 
دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين ياددهي- يادگيري در دوره ابتدايي 
به منظورآشنايي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و معلمان هرمزگاني با 
جديد ترين يافته هاي ياددهي و يادگيري ۲۸ فروردين سال آينده برگزار 
خواهد ش��د.  وي افزود: همزمان با برگزاري اين كنفرانس، كارگاه ها و 
نشس��ت هاي مرتبط با حوزه ياددهي- يادگيري به عن��وان برنامه هاي 
جنبي كنفرانس با حضور اساتيد برجسته كشوري برگزار  مي شود.  رئيس 
دانشگاه فرهنگيان استان هرمزگان با بيان اينكه به تشريح محورهاي ۹ 
گانه بخش مقاالت اين كنفرانس اش��اره و ادامه داد: روش هاي تدريس 
مبتني بر فرهنگ، روش هاي تدريس مبتني بر هنر و زيبايي شناس��ي، 
روش هاي تدريس خالقانه، درس پژوهي در خدمت بهبود تدريس بخشي 
از اين محورهاست.  ضيايي ، رويكرد فناورانه در خدمت تدريس، دانش 
ضمني معلمان در خدمت بهبود تدريس، محيط ها و منابع يادگيري در 
دوره ابتدايي، تكاليف يادگيري خارج از مدرس��ه دانش آموزان و منابع 
انساني و يادگيري دانش آموزان ابتدايي را از ديگر محورها ذكر كرد.  وي 
مهلت ارسال مقاالت را از ۲0 آبان ماه جاري تا ۱0 فروردين ماه سال ۹۹ 
اعالم كرد و گفت: عالقه مندان مي توانند مقاالت خود را از طريق سايت 

كنفرانس به نشاني ir .educationconf ارسال كنند. 

 دهمين نمايشگاه كشاورزي و تجهيزات 
آبياري قزوين هفته آينده برگزار مي شود  

رئيس س�ازمان جهاد كشاورزي استان     قزوين
قزوي�ن از برگزاري دهمين نمايش�گاه 
كش�اورزي، ماش�ين آالت، تجهي�زات آبي�اري در مح�ل دائم�ي 

نمايشگاه هاي بين المللي استان خبر داد. 
فاطمه خمسه، رئيس سازمان جهاد كش��اورزي استان قزوين با اشاره 
به برپايي دهمين نمايشگاه كشاورزي، ماشين آالت، تجهيزات آبياري 
قزوين گفت: در اين نمايشگاه ۸0 شركت توليدي از استان هاي تهران، 
اصفهان، شيراز، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، زنجان، مازندران، 
گيالن و قزوين و همچنين نمايندگي چند شركت خارجي دستاوردها 
و تولي��دات خ��ود را در معرض ديد عم��وم و متخصصان كش��اورزي 
قرار مي دهند. وي افزود: در اين نمايش��گاه ان��واع تجهيزات مورد نياز 
سيستم هاي نوين آبياري، نهاده ها و ماشين آالت كشاورزي در 3 هزار 

و 500 متر مربع فضا به نمايش گذاشته مي شود. 
خمس��ه اضافه كرد: 35 تا ۴0 درص��د از فضاي نمايش��گاه مربوط به 
سيس��تم هاي آبياري و آب و خاك، ۲5 درصد ماش��ين آالت و ادوات 
كش��اورزي، ۲0 درصد نهاده هاي كش��اورزي و مابقي ني��ز مربوط به 
پهپادها براي سمپاش��ي مزارع و س��اير موارد بخش كشاورزي است. 
رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان گفت: اين نمايشگاه از ۱۲ تا 
۱5 آذرماه س��ال جاري همه روزه از س��اعت ۱5 تا ۲۱ در محل دائمي 

نمايشگاه بين المللي قزوين براي بازديد عموم داير خواهد بود.

 ارائه خدمات دندانپزشكي رايگان 
به مردم مناطق محروم مهاباد 

مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد از     آذربايجان غربي
ارائه خدمات دندانپزشكي رايگان به 

شهروندان مناطق محروم و حاشيه شهر خبر داد. 
امير بهزاد، مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد با اشاره به ارائه خدمات 
دندانپزشكي رايگان به شهروندان مناطق محروم و حاشيه شهر گفت: 
طرح رايگان خدمات كلينيك دندانپزشكي در روستاهاي اين شهرستان 
به مدت هشت روز با مشاركت مركز بهداشت مهاباد و همكاري دانشگاه 
علوم پزش��كي آذربايجان غربي اجرا ش��د. وي با بيان اينكه كلينيك 
سيار دندانپزشكي در راس��تاي مراقبت هاي دهان و دندان و با اولويت 
مراقبت دانش آموزان پايه شش��م اعزام شده اس��ت، ادامه داد: در اين 
طرح دانش آموزان مناطق محروم و كم برخوردار مهاباد خدمات رايگان 
دندانپزش��كي ش��امل ۲۸5 خدمت ترميم آمالگام، ۱۷۲ عدد ترميم 
كامپوزيت و ۹0 خدمت فيشور س��يالنت دريافت كردند. بهزاد اضافه 
كرد: اين كلينيك در قالب يك دستگاه يونيت مجهز به تمامي امكانات 
دندانپزش��كي همه خدماتي كه در مراكز خدمات جامع سالمت قابل 

انجام است را به دانش آموزان اين مناطق ارائه كرده است. 
مدير ش��بكه بهداش��ت و درمان مهاباد گفت: در اين ط��رح خدمات 
دندانپزشكي شامل ترميم و پركردن دندان، جرم گيري، سيالنت تراپي، 
كشيدن دندان، درمان پالپ زنده و ساير خدماتي كه برحسب شرايط و 

نياز بيمار ضروري بوده انجام شده است.

 500 روستاي كرمانشاه 
امسال از نعمت گاز برخوردار شدند  

مديرعام�ل ش�ركت گاز كرمانش�اه از     كرمانشاه
گازرساني به ۵۶۵ روس�تاي استان در 

سال ۹۸ خبر داد. 
سيروس شهبازي، مديرعامل شركت گاز كرمانشاه با اشاره به برخوردار 
شدن 500 روستاي كرمانشاه از نعمت گاز در سال ۹۸ گفت: هم اكنون 
س��اكنان هزار و 3۱0 روس��تاي اس��تان از نعمت گاز طبيعي برخوردار 
هستند. وي اضافه كرد: با توجه به برنامه ريزي به عمل آمده و در راستاي 
سياست هاي دولت مبني بر محروميت زدايي، شركت گاز كرمانشاه امسال 
عالوه بر 5۶5 روس��تاي استان گازرساني به ش��هرهاي نوسود، نودشه و 
ريجاب و شبكه داخلي ازگله را در دستور كار قرار داده است. مديرعامل 
شركت گاز كرمانشاه با اعالم ۲۹5 ميليارد تومان اعتبار براي گازرساني 
به اين روستاها و شهرها گفت: اكنون هزار و 3۱0 روستا معادل ۷۲ درصد 
خانوارهاي روستايي از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند. وي با اشاره 
به اينكه با گازرس��اني به روستاهاي مذكور در س��ال جاري ضريب نفوذ 
گازرساني به روستاها به ۹0 درصد خواهد رسيد، افزود: همچنين ۱۲5 
روستا با مجموع اعتبار ۷۹ ميليارد تومان در مرحله پيمان سپاري است و 

۲۴۶ روستا در مرحله مطالعه و امكان سنجي و طراحي قرار دارد. 

 توسعه روستايي 
با برنامه دولتي و مشاركت مردمي

زماني كه از توسعه صحبت مي شود بايد توسعه اي پايدار مد نظر باشد 
تا بتواند به نتايج مطلوب برسد. بخصوص اينكه اين توسعه در روستاها 
و مناطقي باشد كه كشاورزي و دامداري به عنوان شغل اصلي اكثريت 
مردم مطرح باشد. از حدود 50 سال پيش توسعه پايدار را براساس سه 
اصل مهم و در برگيرن��ده پايداري بوم ش��ناختي، پايداري فرهنگي و 
اجتماعي و پايداري اقتصادي تعريف كرده اند. در اين تعاريف وقتي از 
پايداري بوم شناختي صحبت مي شود، اين اصل تضمين كننده توسعه، 
با حفظ فرآيندهاي اساسي زيس��ت محيطي، تنوع و منابع و گونه هاي 

زيستي سازگار است. 
اصل پايداري فرهنگي و اجتماعي نيز نشانگر اين مسئله است كه توسعه 
بايد با فرهنگ و ارزش هاي مردمي سازگار باشد تا بتواند هويت جوامع 
را مستحكم تر كند. اما هر چند اصل پايداري اقتصادي به موازات ديگر 
اصول پيش مي رود ولي در جايگاه ويژه اي قرار دارد چون بايد تضمين 
كند اين توسعه واجد كارآيي اقتصادي اس��ت و منابع به ترتيبي اداره 

مي شوند كه بتوانند پشتيبان نسل هاي آينده هم باشند. 
وقتي مي خواهيم از مفهوم توسعه در شهرستان ها و روستاها صحبت 
كنيم بايد ابتدا به ميزان اهميتي كه به اين مناط��ق و منابع آنها داده 
مي ش��ود دقت كنيم. درد عدم توس��عه روس��تايي فقط به ايران ختم 
نمي شود. كافي اس��ت كمي در آمار و ارقام متمركز ش��ويم تا ببينيم 
ساالنه حدود ۷0 هزار كيلومتر مربع زمين زراعي در جهان تخريب و از 
بين مي رود و رقمي حدود ۴ ميليون هكتار از اراضي كشت ديم نيز به 
دليل فرسايش خاك نابود مي شوند. در هر ثانيه ۷50 تن اليه سطحي 
خاك از دست مي رود و روزانه ۴۷هزار هكتار جنگل نابود مي شود. اگر 
از تبديل زمين ها به بيابان فاكتور بگيريم و انتقراض گونه هاي جانوري 
را هم ناديده بگيريم آنوقت مي فهميم كه چقدر توسعه روستايي واژه 

سنگين و كار در اين زمينه بسيار سخت است. 
وقتي مسئوالن و كارشناسان مي خواهند از توسعه اقتصادي صحبت 

كنند، اولين گزينه آنها براي شروع كار حضور مردم است. 
درست است كه توسعه پايدار روستايي تنها از طريق مشاركت مردمي 
در حفظ محيط زيست و رفع معضالت موجود در روستاها ميسر خواهد 
شد. اما اين واژه »تنها« به اين معني نيس��ت كه مشاركت مردم باشد 
ديگر به چيزي نياز نيست، بلكه حضور مردم تكميل كننده تمام طرح ها، 

برنامه ها و اقدامات سازمان ها و نهادهاست. 
در ايران كه تمام تصميم گيري ها توسط نهادهاي دولتي انجام مي شود، 
مردم در آخرين مرحله از اجرايي شدن يك طرح قرار دارند. اما وقتي 
مس��ئوالن مي خواهند در م��ورد پروژه هاي زيس��ت محيطي صحبت 
كنند چنان وانمود مي كنند كه مردم بايد در صف نخست قرار بگيرند. 

جايگاهي كه بدون بازي دادن آنها بي معني و بي اثر است. 
بي��ش از نيم ق��رن پي��ش و درس��ت زماني ك��ه بحران ه��اي خاص 
زيس��ت محيطي، اجتماع��ي و فرهنگي در نقاط مختل��ف جهان بروز 
كردند، موجب شد تا تصميم گيرندگاِن آن روز متوجه شوند روندي كه 
در پيش دارند جوابگوي حفظ و بقاي انسان ها در درازمدت نخواهد بود. 
به همين خاطر نگرش ها عوض شد و حركتي نوين و تعريفي جديد از 
توسعه ارائه شد كه در آن به حفظ تعادل اكولوژيكي توجه خاصي نشان 

داده و موجبات حفاظت از منابع پايه را فراهم مي آورد. 
اين نگرش ها كه الگوهاي فرهنگ��ي، اجتماعي و ملي را با بكارگيري و 
تقويت مشاركت مردمي در تصميم گيري ها و اجراي طرح هاي توسعه 
پايدار ترويج مي كردند وضعيت روس��تاها را تغيير دادند و در كمترين 
زمان مي شد توسعه را در آنها به عينه ديد. نكته مهم اين كار ها و كمال 
مطلوب در اين توسعه، مشاركت همه جانبه و فعال روستاييان، جنگل 
نشينان، كشاورزان و كليه اقشار روس��تايي در برنامه ريزي طرح هاي 
توسعه اي است. مشاركتي كه شهر نشين ها را هم فراموش نكرده و آنها 

را در كنار روستانشينان ديده است. 
حال اگر قرار است به توسعه روستايي فكر كنيم و در گامي فراتر، نسبت 
به اجرايي ش��دن آن كاري انجام دهيم، حتماً بايد برنامه اي عملياتي 
تنظيم شود كه مشاركت ها در كنار اقدامات اساسي تعريف شود. وگرنه 

باز هم مثل گذشته دور باطلي را تجربه خواهيم كرد.

 رهاسازي 95 ميليون متر مكعب آب 
از سد جيرفت براي مصارف زيست محيطي

مدير امور س�د جيرفت از رهاسازي     كرمان
۹۵ميلي�ون مت�ر مكعب آب از س�د 

جيرفت براي مصارف زيست محيطي خبر داد. 
مسعود افشاري پور، مدير امور سد جيرفت با اشاره به رهاسازي ۹5ميليون 
متر مكعب آب از سد جيرفت براي مصارف زيست محيطي گفت: از ابتداي 
سال جاري تا كنون ۱3۴/۴ ميليون متر مكعب آب وارد مخزن سد جيرفت 
شده و حدود ۱۲۴/۸ ميليون متر مكعب خروجي آب از اين سد بوده است. 
وي با بيان اينكه هم اكنون ۱5۷ ميليون متر مكعب موجودي آب س��د 
جيرفت است، افزود: هم اكنون ورودي آب به اين سد ۱/۷۹ متر مكعب در 
ثانيه و خروجي آن به طور ميانگين سه متر مكعب بر ثانيه است. افشاري پور 
اضافه كرد: براس��اس برنامه سد جيرفت، مي بايس��ت ۱۱/۸ ميليون متر 
مكعب از ميزان ورودي ذكر شده به  عنوان تخصيص زيست محيطي خارج 
مي شد ولي در عمل ۹۴/۸ ميليون متر مكعب به مصارف زيست محيطي 
رسيده است. گفتني است سد جيرفت يكي از سدهاي بزرگ و پيشرفته 
در كشور به شمار مي رود و يك سد بتني دو قوسي است كه ارتفاع آن از پي 

۱3۴ متر و در ازاي تاج آن ۲۷۷ متر است. 

رفعت بیات – استاد دانشگاه

همه چادرهاي سيل زد گان گلستان برچيده شد  
تمامي سيل زدگان      گلستان
گميشاني ساكن 
در چادرها در واحدهاي مس�كوني استقرار داده 
شدند و خانواده هاي آق قاليي نيز تا پايان آذرماه 

خانه هاي خود را تحويل مي گيرند. 
هادي حق ش��ناس استاندار گلس��تان درباره 
آخرين وضعيت بازسازي واحدهاي مسكوني 
س��يل زده اس��تان گفت: تاكن��ون ۸5 درصد 
خسارت كشاورزان سيل زده استان پرداخت 

ش��ده و تالش مي كنيم در هفته آينده مبالغ مربوط به ۱5 درصد باقي مانده نيز پرداخت شود.  وي 
افزود: تا كنون ۹۲ درصد واحدهاي روس��تايي و ۷۴ درصد واحدهاي شهري عقد قرارداد شده اند و 
البته از بانك ها مي خواهيم كه روند انعقاد قرارداد را تسريع كنند تا پيش از پايان سال بتوانيم عمليات 

ساخت واحدهاي مسكوني را به اتمام برسانيم.

آغاز ساخت ۳۴۴ واحدمسكوني در شهرهاي بوشهر
ب�راي تأمي�ن      بوشهر
مسكن شهري 
ساخت ۳44 واحد در شهرهاي استان بوشهر 
آغاز شده كه اين پروژه ها به  طور متوسط داراي 
اس�ت.  فيزيك�ي  پيش�رفت  ۸0 درص�د 
حميد حيدري بريدي مديركل بنياد مسكن 
استان بوش��هر با اش��اره به آغاز ساخت 3۴۴ 
واحدمس��كوني در ش��هرهاي بوش��هر گفت: 
اجراي طرح هادي، بهسازي و بازسازي مناطق 

آسيب ديده نيز جزو فعاليت ها و برنامه هاي عمراني بنياد مسكن انقالب اسالمي در كشور است.  وي 
از آغاز طراحي مجتمع تجاري مسكوني شهرس��تان هاي جم، ريز و بندر دير از توابع استان بوشهر 
خبرداد و افزود: به صورت مستمر از پروژه ها بازديد مي شود.  مديركل بنياد مسكن استان بوشهر از 
اجراي طرح اقدام ملي مسكن در استان بوشهر خبر داد و ادامه داد: سهم استان بوشهر در اين طرح 3 
هزار و 5۴0 واحد مسكوني است كه عمليات اجرايي آن آغاز شده است.  حيدري بريدي گفت: بنياد 

مسكن استان بوشهر در سال هاي ۹۶ و ۹۷ به عنوان دستگاه برتر معرفي شد.

ساخت شهرك گلخانه اي براي اشتغال 600 مددجوي يزدي
مدي�ركل كميته     يزد
امداد استان يزد 
از ساخت ش�هرك ۳00 هكتاري گلخانه اي 
هيدورپونيك انارس�تان مهريز ب�ه منظور 
ايجاد اش�تغال ب�راي ۶00 مددج�وي تحت 

پوشش اين نهاد خبر داد. 
محسن عليزاده مديركل كميته امداد استان يزد 
گفت: با افتتاح مجتمع انارس��تان مهريز كه به 
صورت شهرك گلخانه اي خواهد بود، براي ۶00 

مددجوي تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره(، اشتغالزايي خواهد شد.  وي افزود: اين مجتمع از 
مصوبات سفر رئيس جمهور به استان يزد است كه براي راه اندازي آن بيش از ۷00 ميليارد تومان اعتبار 
مورد نياز است.  مديركل كميته امداد استان يزد ادامه داد: ساخت مجتمع انارستان مهريز با وسعت 300 

هكتار و با روش كشت هيدروپونيك و روش هاي نوين كشت گلخانه اي در دستور كار قرار دارد.

68 طرح زير ساختي سالمت در قم اجرا شد 
رئيس دانشگاه      قم
علوم پزش�كي 
قم از ايجاد ۶۸ طرح زيرس�اختي س�المت 

توسط خيران استان خبرداد. 
محمدرضا قدير رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم 
با اشاره به ايجاد ۶۸ طرح زير ساختي سالمت 
در استان گفت: احداث ۹ مجموعه آموزشي و 
درماني، 3۸ پايگاه و مركز خانه بهداشتي، پنج 
طرح آموزشي، ۱3 پايگاه اورژانس و ساخت و 
تكميل سه مركز اداري از جمله اين طرح هاست.  وي افزود: بيمارستان اميرالمومنين)ع( با ۹۶ درصد 
پيشرفت فيزيكي، بيمارستان زنان و زايمان امجدي، پايگاه اورژانس خوش رو با ۹۹ درصد پيشرفت 
فيزيكي و همچنين پايگاه هاي اورژانس پيامبر اعظم)ص( و شهيد نكويي از ديگر طرح هاي در دستور 
كار خيران سالمت قم است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم تصريح كرد: خيران سالمت در تأمين 
و نوسازي تجهيزات حوزه بهداشت و درمان كمك هاي قابل توجهي در استان انجام داده اند.  به گفته 

قدير اولين بيمارستان خيرساز قم در سال ۱30۸ احداث  شده است. 

 اعزام 1۴00 گروه جهادي 
به مناطق محروم لرستان

مسئول مركز حركت هاي جهادي      لرستان
بسيج سازندگي سپاه لرستان از 
اعزام 1400 گروه جهادي به مناطق محروم اس�تان خبر داد. 
بهرام بازوند مسئول مركز حركت هاي جهادي بسيج سازندگي 
سپاه لرستان با اشاره به اعزام ۱۴00گروه جهادي به مناطق محروم 
اين استان گفت: در هفته بسيج »مركز حركت هاي جهادي بسيج« 
به بيش  از 500 نفر از مردم مناطق سيل زده مشاوره هاي عمراني 
و كشاورزي ارائه داده  اس��ت.  وي با بيان اين  كه در سال ۹۶ سپاه 
حضرت ابوالفضل)ع( توانس��ت ۱5۶ گروه جه��ادي را به مناطق 
محروم اس��تان اعزام كند، افزود: اين آمار در س��ال جاري به يك 
هزار و ۴۱5 گروه جهادي رسيده  است.  اين مسئول ادامه داد: اين 
مركز روز جمعه نيز در 3۷ موضوع تخصصي به بيش  از يك هزار 
و ۷00 نفر از مردم لرستان مشاوره هاي تخصصي ارائه داده  است.  
بازوند گفت: پس از سيل پل دختر گروه هاي جهادي در حوزه هاي 

مختلف عمرانی و زراعی به خدمت رساني پرداختند. 

زندگينامه نوجوان شهيد باالزاده 
طوالني ترين انيميشن كشور مي شود 

طوالني ترين انيميشن كشور با     اردبيل
موضوع زندگي قهرمان نوجوان 
مي ش�ود.  تولي�د  اردبي�ل  در  ب�االزاده  مرحم�ت 
علي مالاحمدي مديركل صداوسيماي مركز اردبيل گفت: توليد 
انيميش��ن 5۷۲ دقيقه اي زندگي نامه ش��هيد نوجوان مرحمت 
باالزاده ۹ ماه است كه شروع شده و قرار است در مدت سه سال 
اين اثر توليد و از طريق شبكه هاي ملي و استاني پخش شود.  وي 
به برگزاري بيست و سومين جشنواره توليدات مراكز صداوسيما 
در اردبيل اشاره و خاطرنش��ان كرد: اين جشنواره فاخر در سال 
۷۲ در كشور و به ميزباني استان هاي مختلف انجام مي شود، كه 
براي دومين بار تابستان سال آينده در اردبيل برگزار خواهد شد.  
مديركل صداوسيماي مركز اردبيل افزود: اين جشنواره در قالب 
هفت كميسيون و توليدات سيما، صدا، شبكه هاي استاني، فضاي 
مجازي، موسيقي و... برگزار خواهد شد كه بخش بين المللي آن 

براي اولين بار در جشنواره اردبيل اضافه خواهد شد. 

 اجراي ۴6 كيلومتر شبكه فاضالب 
در كردستان 

در ح�ال حاض�ر ط�ول ش�بكه      كردستان
جم�ع آوري و خط�وط انتق�ال 
فاضالب در كردستان هزار و ۹4۶ كيلومتر است كه 4۶ كيلومتر 
از اي�ن رقم از ابتداي س�ال ۹۷ تاكنون محقق ش�ده اس�ت. 
محمدحسين محمدي مديرعامل شركت آبفا كردستان با بيان 
اينكه از اي��ن ۴۶ كيلومتر، حدود ۴۴ كيلومتر در بخش ش��بكه 
جمع آوري و دو كيلومت��ر در بخش خطوط انتقال انجام ش��ده 
اس��ت، گفت: در حال حاضر تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در 
مدار بهره برداري در شهرهاي استان شش واحد است.  وي افزود: 
همچنين بيش از 35۹ هزار و ۴00 انشعاب فاضالب به مشتركان 
واگذار شده كه ۲5 هزار و ۷00 فقره از اين تعداد از ابتداي سال 
۹۷ تاكنون واگذار شده است.  مديرعامل شركت آبفا كردستان 
ادامه داد: جمعيت فعلي شهرنشين استان در حال حاضر بيش از 
يك ميليون و ۲۲۶ هزار نفر است كه ۹5/5۹ درصد اين جمعيت 

تحت پوشش شبكه جمع آوري فاضالب هستند. 

 اجتماع بزرگ ۴۰ سالگي بسيج
 در بابلسر برگزار شد

 افتتاح و كلنگ زني ۲۲ پروژه 
در سفر رئيس جمهور به آذربايجان شرقي

اجتماع بزرگ 40      مازندران
سالگي تأسيس 
سازمان بسيج مستضعفان در مازندران با حضور 
جم�ع زي�ادي از مس�ئوالن، روحاني�ون، 
خانواده ه�اي ش�هدا، ايثارگ�ران و جانبازان، 
دانشگاهيان و اقشار مختلف مردم بسيجي در 
مصل�ي المهدي)ع�ج( بابلس�ر برگزار ش�د. 
سرهنگ پاس��دار س��يدمصطفي موسوي نژاد 
فرمانده سپاه بابلسر با اشاره به برگزاري اجتماع 
بزرگ بس��يجيان در۴0 سالگي تأسيس بسيج 
گفت: س��پاه ناحيه بابلس��ر توفيق داشت تا در 
جشن چهل سالگي بسيج مستضعفان، نيروهاي 
بسيجي را در مصلي المهدي)عج( بابلسر گردهم 
آورد تا عالوه بر تجديد بيعت با آرمان هاي امام 
راحل)ره( و انقالب اسالمي خود را براي تحقق 
منويات مقام معظم رهبري در بحث بيانيه گام 
دوم انقالب آماده كند.  وي با اش��اره به حضور 
پرشور و شايسته نوجوانان، جوانان و دانشجويان 
در اين اجتماع ب��زرگ، افزود: يك��ي از اهداف 
مهم برپايي اين اجتماع، آماده سازي نيروهاي 
بسيجي براي فتح سنگرهاي علمي، اقتصادي 

و حتي مباحث امنيتي اس��ت ت��ا بتوانيم اين 
گردنه يا پيچ تاريخي كه رهبر انقالب اسالمي 
فرمودند را ب��ه فرماندهي معظ��م كل قوا طي 
كنيم.   حجت االسالم محمداسماعيل قلي پور 
امام جمعه بابلسر نيز در اين مراسم گفت: امام 
خميني)ره( با همه عظمت، تعهد، تدين، تعبد، 
زهد، تقوا، ساده زيستي و تمام ويژگي هايي كه 
يك انسان وارسته و شايسته دارد فرمود، خدايا 
مرا با بسيجيانم محش��ور بفرما و رهبر انقالب 
اسالمي نيز در بيانيه گام دوم انقالب چشمش 
به بس��يجيان اس��ت.  وي افزود: بسيج مخلص 
است يعني در هر مكاني كه حضور پيدا مي كند 
و هر عملي كه انجام مي دهد فقط براي رضايت 
خداوند متعال اس��ت.  امام جمعه بابلسر تأكيد 
كرد: كسي كه مي خواهد بسيجي زندگي كند، 
لقمه حرام وارد زندگ��ي اش نمي كند و مراقب 
درآمدهاي خود است تا درآمد نامشروع نداشته 
باش��د.  قلي پور روش��نگري را يكي از وظايف 
مهم نيروهاي بس��يجي برشمرد و تصريح كرد: 
بسيجي بي تفاوت نيست بلكه مسئوليت شناس 

و مسئوليت پذير است. 

رئيس جمهور در     آذربايجان شرقي
سفر روز گذشته 
خود به آذربايجان غربي هفت طرح عمراني و 
خدماتي را به بهره برداري رساند و 1۵ پروژه، 

عمراني را كلنگ زني كرد. 
محمدرضا پورمحمدي استاندار آذربايجان  شرقي 
از آغ��از عملي��ات اجراي��ي چهارپ��روژه مه��م 
در آذربايجان ش��رقي با حضور حس��ن روحاني 
رئيس جمهور كش��ورمان خب��ر داد.  وی گفت: 
افتتاح نيم��ي از پروژه راه آهن ۲0 س��اله ميانه � 
تبريز ت��ا بس��تان آباد از مهم تري��ن برنامه هاي 
س��فر رئيس جمهور به آذربايجان ش��رقي بود.  
اين مقام  افزود: در اين س��فر عملي��ات اجرايي 
چهار طرح اساسي استان در حوزه هاي مسكن، 
كش��اورزي و معدن آغاز شد.  همچنين افتتاح و 
راه انداري دوباره كارخانه نفلين س��ينيت سراب 
كه با ركود ساخت ۲5 س��اله روبه رو بود از جمله 
طرح هاي اقتصادي در استان بود. به گفته استاندار 
آذربايجان شرقي، همزمان با سفر رئيس جمهور به 
آذربايجان ش��رقي ۴3 طرح صنعتي و توليدي از 
طريق ارتباط ويدئويي وزير صمت با رئيس جمهور 

به بهره برداري رس��يد.  حبيب امين زاده رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي 
گفت: يكي از مهم ترين طرح هايي كه افتتاح شد، 
پروژه مهم راه آهن ميانه – بستان آباد است. اين 
پروژه بعد از ۲0 س��ال به بهره برداري رسيد، كه 
موجب شد تا مسير ۱3 ساعته تهران- تبريز را به ۸ 
ساعت برساند. همچنين افتتاح قطعه چهار آزادراه 
تبريز- اروميه از ديگر پروژه هاست.  محمدحسين 
صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز گفت: 
همزمان با سفر رئيس جمهور به استان پروژه هاي 
بهداشتي و درماني اين دانشگاه از جمله ساختمان 
الحاقي مركز آموزش��ي و درماني ام��ام رضا)ع( 
تبريز ش��امل بخش هاي اورژانس، آندوسكوپي، 
كولونوسكوپي، مركز سالمت كاركنان، غربالگري 
سرطان و مركز تحقيقات گوارش به بهره برداري 
رسيد.  همچنين، نيروگاه 50 مگاواتي بادي آق كند 
در شهرستان ميانه،  افتتاح طرح هاي زيربنايي و 
توليدي در حوزه كشاورزي و دامداري، پل ميدان 
معلم بناب و چند طرح صنعتي و توليدي در سطح 
اس��تان نيز از ديگر برنامه هاي رئيس جمهور در 

آذربايجان شرقي بود. 


