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88498441سرويس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكا

رئي�س  ناي�ب      مركزي
شوراي اسالمي 
شهر اراك از موافقت اكثريت اعضاي شوراي 
شهر با واگذاري پروژه هاي عمراني به قرارگاه 

سازندگي خاتم االنبياء)ص( خبرداد. 
مرتضي سورانه نايب رئيس شوراي اسالمي شهر 
اراك با اشاره به واگذاري پروژه هاي عمراني اراك 
به قرارگاه خاتم االنبياء)ص( و با بيان اينكه به منظور 
عدم تكرار نارضايتي مردمي در اجراي پروژه هايي 
چون ش��ريعتي و پل آزادگان اج��راي طرح هاي 
جديد در شهر به حساس��يت و دقت بيشتري در 
تصميم گيري نياز داش��ت، گفت: ق��رارگاه خاتم 
سرمايه ملي است و به دليل توانمندي بااليي كه دارد 
كسي نبايد با واگذاري و سپردن پروژه هاي بزرگ به 
اين شركت كم رقيب و به نوعي بي رقيب مخالفت 
كند.  وي افزود: قرارگاه خاتم در شهر اراك عملكرد 
خوبي داش��ته و موفق عمل كرده است و اكثريت 

شورا از آن رضايت دارند، قرارگاه براي استان و شهر 
اراك س��رمايه خوبي ايجاد كرده كه اعضاي شورا 
موافق سپردن پروژه هاي جديد به آن هستند.  نايب 
رئيس شوراي اسالمي شهر اراك در خصوص دليل 

طوالني شدن روند تصويب پروژه ها توضيح داد: آبان 
ماه سال گذشته شورا طرح ها را پيشنهاد و بررسي 
خود را آغاز كرد، به دليل اينكه طرح  ها مهم و بزرگ 
هستند بايد مطالعات آن به پايان برسد و به صورت 

غيررسمي طرح ها به تأييد و تصويب اعضاي شورا 
رسيده و بعد از تعطيالت شورا نهايي خواهند شد.  
سورانه، پروژه ميدان امام )ره(  با توجه به قرارگيري 
در ورودي ش��هر و باال بودن مش��كالت ترافيكي، 
زيرگذر ميدان مقاومت با توجه به تكميل پل شهيد 
سيدي طي روزهاي آينده و جلوگيري از بروز مشكل 
در اين نقطه را از اولويت  هاي طرح هاي عمراني شهر 
اراك برش��مرد و افزود: در حال حاضر ش��هرداري 
بدهي چنداني به قرارگاه ندارد، ق��رارگاه خاتم از 
ش��ركت هاي بزرگ و بي رقيب اس��ت كه همواره 
در مذاكرات و محاس��بات آن منطق حاكم است و 
شوراي شهر نيز با توجه به در نظر گرفتن صالح و 
آينده شهر طرح هاي عمراني را به اين ظرفيت عظيم 
واگذار خواهد كرد.  نايب رئيس شوراي اسالمي شهر 
اراك گفت: قرارگاه شريك خوبي براي شهرداري و 
شوراي ش��هر در اجراي طرح هاست كه بايد از اين 

ظرفيت بهره گرفت. 

واگذاريپروژههايعمرانياراكبهقرارگاهخاتماالنبياء)ص(

احداث 540 كيلومتر كمربند حفاظتي در اراضي ملي كردستان
از سال ۸۳ تاكنون     كردستان
كيلومت�ر   ۵۴۰
كمربند حفاظتي بين اراضي ملي با مستثنيات 
قانوني اشخاص در استان كردستان ايجاد شده كه 
امس�ال ۲۰ كيلومتر ديگر به آن اضافه مي شود. 
علي اكبر محمدپناه معاون حفاظت و امور اراضي 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري كردستان با 
اشاره به اينكه طرح كمربند حفاظتي به عنوان يكي 
از روش هاي حفر كانال، نصب سيم خاردار و احداث 

بنچ بتني به منظور تفكيك اراضي منابع ملي از مستثنيات قانوني ايجاد مي شود. گفت: از سال ۸۳ تاكنون 
۵۴۰ كيلومتر كمربند حفاظتي بين اراضي ملي با مستثنيات قانوني اشخاص در استان كردستان ايجاد شده 
كه امسال ۲۰ كيلومتر ديگر به آن اضافه مي شود.  وي افزود: سال گذشته نيز ۱۲ كيلومتر كمربند حفاظتي به 
صورت بنچ مارك بتني در زير حوضه هاي آبخيز مصوب و مطالعه شده خامسان شهرستان كامياران اجرا شد.  
محمدپناه  ادامه داد: در راستاي اقدامات جهشي ابالغي رياست سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور 
و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي، امسال براي اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري ۲۰ كيلومتر 

ديگر از عرصه هاي ملي براي احداث كمربند حفاظتي شناسايي و مكان يابي شده است.

ساخت رينگ جزيره اي دوچرخه سواري در پارك ها و مدارس تبريز
م�ل  عا ير مد     آذربايجان شرقي
سازمان حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تبريز از احداث 
رينگ جزيره اي مسير دوچرخه سواري در 
پارك ها، مدارس و معابر ش�هري خبر داد. 
اصغر آدي بيگ مديرعامل سازمان حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تبريز با بيان اين كه تبريز، 
پتانسيل راه اندازي مس��ير دوچرخه سواري را 
دارد و برنامه هاي متعددي براي اين كار در نظر 

گرفته ايم، گفت: احداث رينگ جزيره اي دوچرخه سواري يا تبديل بخشي از پارك حاشيه اي به باند 
دوچرخه سواري از جمله اين برنامه هاست.  وي افزود: طي تفاهمي كه با بانك شهر منعقد كرده ايم، 
از تسهيالت اين بانك براي خريد ۳ هزار دستگاه دوچرخه براي كاركنان شهرداري استفاده مي كنيم.  
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تبريز تصريح كرد: حمل ونقل پاك، كاهش تعداد 
خودرو، كاهش آلودگي هوا و سالمت مردم مهم ترين اهداف در اشاعه فرهنگ دوچرخه سواري است.

ايجادسكوي صادرات آبزيان در قصرشيرين
مع�اون ام�ور     كرمانشاه
اقتص���ادي 
اس�تانداري كرمانش�اه از ايج�اد س�كوي 
صادرات آبزيان در قصرش�يرين خبر داد. 
هدايت حاتمي معاون امور اقتصادي اس��تانداري 
كرمانشاه در جلسه حل مش��كالت مزرعه داران 
پرورش ماهي شهرس��تان قصرش��يرين، گفت: 
ظرفيت هاي كرمانشاه در زمينه پرورش ماهي هاي 
س��ردابي وگرمابي، ماهي خاوياري و ميگو بسيار 

باالست و بخشي از توليد استان به كشور عراق و اقليم كردستان صادر مي شود.   وي شهرستان قصرشيرين را 
يكي از قطب هاي اصلي پرورش ماهي دانست و افزود: توسعه شيالت در اين شهرستان يكي از سياست هاي 
شيالت استان است و از هرگونه سرمايه گذاري در اين زمينه بطور كامل حمايت مي كنيم.  معاون استاندار 
كرمانشاه ادامه داد: ايجاد مركز پرورش و تكثير بچه ماهي براي رفع نياز مزرعه داران يكي از اولويت هاي ما در 
شهرستان قصرشيرين است كه تحقق اين امر ضمن تأمين نيازهاي داخلي استان، زمينه تأمين نياز استان هاي 
همجوار را نيز فراهم مي كند.  حاتمي همچنين از اجراي طرح پرورش گاوميش خبر داد و گفت: با توجه به اينكه 

امكان پرورش گاوميش در مزارع پرورش ماهي وجود دارد و با استقبال مزرعه داران نيز مواجه شده است.

هدف گذاري 4500 هكتار زمين  در مازندران براي توسعه زراعت چوب
در  مازن�دران     مازندران
توس�عه زراعت 
چوب داراي ي�ك ظرفيت بالقوه اس�ت به 
همين منظور۴۵۰۰ هكتار زمين هاي عمومي 
و شيب دار در اين استان براي توسعه زراعت 

چوب هدف گذاري شده است. 
احمد حسين زادگان اس��تاندار مازندران، روز 
پنج شنبه در آيين افتتاح شركت آرين شيمي، 
بزرگ ترين واح��د تولي��د ام دي اف مازندران 
توسط رئيس جمهور از طريق ويديو كنفرانس با اشاره به اهميت و ضرورت توسعه زراعت چوب، گفت: 
مازندران در اين راستا داراي يك ظرفيت بالقوه اس��ت و ۴۵۰۰ هكتار زمين هاي عمومي و شيب دار 
 ،cis در اين استان براي توس��عه زراعت چوب هدف گذاري شده اس��ت.  وي، از پتانسيل كشور هاي
توانمندهاي مازندران و موقعيت بندر اميرآباد در اين خصوص سخن گفت و يادآور شد: براي تقويت 

اين بخش، نهالستان بخش خصوصي را در اختيار كارخانه آرين شيمي قرار داديم.

 افتتاح نمايشگاه آيات عظام و علما 
در موزه آستان قدس رضوي

ب�ه مناس�بت س�ال روز صدور      خراسان رضوي
اعالميه مشترك علما در تأييد 
مرجعيت حضرت امام خميني)ره(، نمايشگاهي از كتب خطي، 
اس�ناد، عكس و نقاش�ي آيات عظام و علما در موزه قرآن و 
هداياي مقام معظم رهبري آستان قدس رضوي برگزار شد. 
در نمايشگاه آيات عظام و علما در موزه آستان قدس رضوي آثاري 
همچون كتب خطي، اسناد، عكس و نقاشي با موضوع آيات عظام 
و علما به نمايش در آمده اس��ت. كتب خطي به دس��تخط ش��يخ 
حرعاملي، شيخ بهايي و پدر بزرگوارشان )شيخ عزالدين حسين بن 
عبدالصمدحارثي عاملي(، عالمه مجلسي، مالمحسن فيض كاشاني، 
قاضي محمد سعيد قمي و اسنادي با دستخط حضرت امام خميني، 
مقام معظم رهبري و پدر بزرگوارش��ان از جمله آثاري است كه در 
اين نمايشگاه در معرض ديدي بازديد كنندگان قرار گرفته است.  
كتب خطي دستخط آيات عظام مرعشي نجفي، سيد محمدهادي 
حسيني ميالني، فاضل موحدي لنكراني از ديگر آثار نفيسي بود كه 

در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شده است.

 افتتاح راه »كردان ده« قزوين 
به »زكابر« گيالن

پروژه بازگشايي مسير روستايي      قزوين
»ك�ردان ده« قزوين ب�ه »زكابر« 
استان گيالن به طول 11 كيلومتر كه از سوی بسيج سازندگي استان 
اجراي�ي و ب�ا حض�ور مس�ئوالن ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
روز پنج ش��نبه پروژه تعريض راه »كردان ده« اس��تان قزوين به 
»زكابر« استان گيالن كه توسط سازمان بسيج سازندگي استان 
قزوين اجرايي ش��ده با حضور مس��ئوالن اس��تاني، افتتاح شد.  
بنابراعالم روابط بسيج س��ازندگي استان قزوين، پروژه تعريض 
راه كردان ده قزوين به زكابر اس��تان گيالن در طول شش ماه با 
اعتباري بالغ بر ۳ ميليارد ريال و حجم خاك برداري ۲۰۰ هزار 
مترمكعب و به طول ۱۱كيلومتر اجريي ش��ده است.  اين پروژه 
منجربه بازگشايي مسير از دو اس��تان گيالن و قزوين در بخش 
كوهين و كاهش فاصله ۷۰ كيلومتري مس��ير تردد مردم به دو 
استان شده و عالوه بر آن دسترسي پنج روستا در محدوده بخش 
كوهين را به يكديگر سهل كرده و موجب مهاجرت معكوس به 

روستا و رونق منطقه شده است. 

 برگزاري آزمون تخصصي قرآن
 با حضور ۱00۳ داوطلب اصفهاني

پانزدهمين دوره آزمون ارزيابي     اصفهان
و اعط�اي م�درك تخصصي به 
حافظان قرآن كريم با حضور 1۰۰۳ شركت كننده، روز جمعه 

در اصفهان برگزار شد. 
مهدي مسماريان رئيس اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي 
استان اصفهان با اشاره به برگزاري مرحله نخست پانزدهمين دوره 
آزمون ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي حافظان قرآن كريم، گفت: 
اين آزمون با حضور ۱۰۰۳ شركت كننده روز جمعه در استان اصفهان 
برگزار در هفت حوزه امتحاني در سراسر استان اصفهان به صورت 
كتبي باهم به رقابت پرداختند.  وي افزود: از تعداد ۱۰۰۳ ش��ركت 
كننده در سرتاسر اس��تان اصفهان تعداد ۶۱۴ نفر مربوط به شهر 
اصفهان و مابقي ديگر شهرستان هاي استان هستند كه در حوزه هاي 
نجف آباد، شهرضا، كاشان و... در اين آزمون شركت كردند.  رئيس اداره 
امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي استان اصفهان  تصريح كرد: به 
پذيرفته شدگان در دو مرحله آزمون، مدارك تخصصي يك درجه 

باالتر از مدرك تحصيلي فرد اعطا خواهد شد. 

 افتتاح پروژه كنارگذر شرق اصفهان
 با حضور معاون اول رئيس جمهور

آغاز پروژه انتقال آب از دريا به استان فارس 
 با مشاركت ايميدور و بخش خصوصي 

همزمان با عيد     اصفهان
غدي�ر پ�روژه 
كنارگذر شرق اصفهان با حضور معاون اول 

رئيس جمهور افتتاح مي شود. 
عليرضا قاري قرآن مديركل راه و شهرسازي استان 
اصفهان گفت: همزمان با عيد س��عيدغدير خم، 
قطعات يك و دو پروژه كنارگذر شرق اصفهان با 
حضور معاون اول رئيس جمهور افتتاح مي شود.  
وي در ادامه اين بازديد كه روزپنج شنبه به صورت 
ميداني از پروژه هاي كنارگذر شرق و كمربندي 
جنوب غرب اصفهان انجام گرفت افزود: كمربندي 
جنوب غرب اصفهان نقش ب��ا اهميتي در ايجاد 
ارتباط بين اس��تان ها و شهرهاي جنوبي و غربي 
كش��ور دارد. چراكه به عنوان تنه��ا راه ارتباطي 
مناطق جنوبي استان مانند شهرضا، سميرم به 
مناطق غربي اس��تان مانند مباركه، زرين شهر و 
دسترسي اين نقاط به استان هاي جنوبي مانند 
فارس و كهگيلويه و بوير احمد و استان هاي غربي و 
شمالي شناخته مي شود.  مديركل راه و شهرسازي 
استان اصفهان ادامه داد: اين پروژه كه به آن پازل 
بزرگ گفته مي شود به چهار قطعه تقسيم بندي 
شده كه قطعه اول از كيلومتر صفر الي ۱۲ )محل 

تقاطع با جاده ابريشم – آبنيل- مباركه( محور را 
شامل مي شود و به بهره برداري رسيده است. قطعه 
دوم آن، پ��ل آبنيل در محل تقاطع محور ش��هر 
ابريشم به گردنه آبنيل واقع در كيلومتر ۱۲+۲۰۰ 
به همراه ترانشه برداري عظيم منصوب به ترانشه 
آبنيل مي باشد كه در حال حاضر پروژه اي با همين 
نام با پيش��رفت فيزيكي قابل توجه��ي در حال 
اجراست. كه با راهكارهاي ارائه شده از سوي معاون 
ساخت و توسعه آزادراه هاي كشور مقرر شد تا دو 
هفته آينده مشكالت مرتبط با آن تعيين تكليف 
شود. و بزودي ش��اهد بهره برداري از آن باشيم.  
قاري قرآن از جمله داليل مهم اح��داث آزادراه 
كنارگذر ش��رق اصفهان را كاهش زمان س��فر، 
جلوگيري از تردد وسايل نقليه سنگين به شهر و 
كاهش ترافيك اعالم كرد.  وي با بيان اينكه آزادراه 
كنار گذر شرق اصفهان از نظر اجرايي به سه قطعه 
مجزا تفكيك شده است، توضيح داد: قطعات يك 
و دو كه با مشاركت صندوق بازنشستگي در سال 
۹۵ آغاز شد، در مجموع به طول ۶۳ كيلومتر، از 
آزاد راه اصفهان- كاشان منشعب شده و تا جاده 
نايين- اصفهان ادامه دارد كه عمليات اجرايي اين 

دو قطعه رو به اتمام است. 

استاندار فارس با     فارس
تأكيد بر اينكه به 
دليل خشكسالي هاي متوالي مسئله تأمين آب 
اولين معضل اين منطقه اس�ت از آغاز پروژه 
انتقال آب از درياي عمان به اس�تان فارس با 
مشاركت ايميدور و بخش خصوصي خبر داد. 
عنايت اهلل رحيمي استاندار فارس در جلسه مشترك 
ش��وراي برنامه ريزي و توسعه و س��تاد فرماندهي 
اقتص��اد مقاومتي اس��تان با بيان اينك��ه به دليل 
خشكسالي هاي متوالي كه در اين استان رخ داده 
مسئله تأمين آب اولين معضل است، گفت: خواهش 
ما اين است كه موضوع انتقال آب از دريا به استان 
فارس به صورت جدي پيگيري شود كه در همين 
رابطه پروژه انتق��ال آب از درياي عمان به فارس با 
مش��اركت ايميدور و بخش خصوصي شروع شده 
و اميد است با كمك و پشتيباني دولت به سرانجام 
برسد.  وي افزود: در زمينه غلبه بر مشكل كم آبي 
اقدامات خوبي مثل ساخت سد در حال انجام است 
و تعداد سدهاي بهره برداري شده به ۹ سد رسيده 
و چهار سد نيز در دست اجراس��ت كه در صورت 
تأمين اعتب��ار در همين دولت قاب��ل بهره برداري 
هستند.  رحيمي با تأكيد بر اينكه خطوط آب رساني 

استان فارس نياز به تأمين اعتبار دارند، تصريح كرد: 
خط آب رساني از سد رودبال به جنت شهر، زرين 
دشت، فسا و استهبان و آب رساني از سد مالصدار به 
ارسنجان و ديگر پروژه هاي آب رساني استان نياز به 

توجه ويژه و تأمين اعتبار دارد.  
در ادامه جلسه، استاندار با اشاره به ديگر نيازهاي 
فارس و اقدامات صورت گرفته در اين اس��تان بر 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير به ويژه انرژي 
خورشيدي تأكيد كرد و گفت: در رابطه با توليد 
انرژي با تاسيس پس��ت هاي برق جديد به نتايج 
مطلوب تري مي رسيم.  رحيمي ادامه داد: زمين 
ساخت بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي شيراز تأمين 

شده و براي احداث نياز به تأمين اعتبار دارد. 
همچنين بيمارس��تان هاي جهرم، فسا و رستم 
به پيشرفت فيزيكي باالي ۷۰ درصد رسيده اند.  
به گفته اين مس��ئول، اس��تان فارس در زمينه 
زيرساخت هاي جاده اي نيز دچار عقب ماندگي 
است و عالوه بر آزادراه شيراز _ اصفهان ساخت 
بزرگراه »فس��ا – داراب – هرمزگان«، »شيراز 
– بوش��هر – خوزستان«، »ش��يراز – ني ريز – 
كرمان« و »شيراز- المرد – عسلويه« بايد مورد 

توجه جدي قرار گيرد. 

  ش�هرري: در آييني با حضور رئيس س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره(، معاون هماهنگي اقتصادي اس��تانداري تهران، فرماندار ويژه 
شهرس��تان ري و خانواده ش��هداي مدافع حرم فاز نخست بزرگ ترين 
مجتمع صنعتي، پرورش و اصالح نژاد ۸۰ هزار رأسي دام سبك كشور در 

بخش فشافويه شهرستان ري به بهره برداري رسيد. 
  لرستان: شيرزاد نجفي مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
لرس��تان از اطفای كامل آتش س��وزي منطقه َگَور و گاچال شهرستان 
كوهدشت خبر داد.  وي افزود: پس از تحقيقات محلي و عمليات ضربتي 
موفق شديم افرادي كه بصورت عمدي، دس��ت به اين كار زده بودند را 
دستگير و توسط مقامات انتظامي بازداشت نماييم كه البته تحقيقات 
توس��ط مراجع ذي صالح ادامه دارد و نتيجه نهايي آن پس از مشخص 

شدن، متعاقباً اعالم خواهد شد. 
  زنجان: مديرعامل شركت آب و فاضالب استان زنجان گفت: با اجراي 
عمليات مهندسي مجدد تأسيسات و بهسازي و تعمير سيستم هاي برقي، 
آب پايدار در روستاي آغور وارد مدار بهره برداري شد.  عليرضا جزء قاسمي 
افزود: با اعمال تغييرات، حجم توليد آب در اين روستا از ميانگين متوسط 

روزانه ۵۴ متر مكعب به ۱۷۰ متر مكعب افزايش يافت. 
  گلستان: علي اكبر نصيري، مديرعامل شركت توزيع برق گلستان با 
بيان اينكه در استان ۷۰۰ مگاوات برق توليد مي شود، گفت: ميزان مصرف 
در روزهاي گرم سال و اوج بار دوبرابر اين ميزان است. ميانگين مصرف در 
استان يك هزار و ۲۰۰ كيلووات است كه پيش بيني مي كنيم با توجه به 

گرماي هوا به يك هزار و ۴۰۰ كيلووات افزايش پيدا كند. 
   فارس: محمود مستان مس��ئول اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي شهرستان زرقان گفت: ساخت اقامتگاه بوم گردي خانه باغ 
در شهرستان زرقان، در مسير شيراز تخت جمشيد به مساحت ۱۴هزار 
مترمربع و با زيربناي ۵۰۰ مترمربع و با ظرفيت اقامت ۶۰ نفر آغاز ش��د.  
وي افزود: اين اقامتگاه داراي امكاناتي نظير چايخانه، استخر اختصاصي، 
آشپزخانه و ۷ سوئيت ۲۵ متري، ۱۰ عدد اتاق، سالن پذيرايي، پاركينگ و 

نيز چهار عدد چادر عشايري است كه ۶۰ نفر ظرفيت اقامت دارد. 
   مرك�زي: مديركل آم��وزش فني و حرف��ه اي اس��تان مركزي از 
بهره برداري نخستين پارك علمي تحقيقاتي انرژي هاي خورشيدي و 
تجديدپذير كشور همزمان با هفته دولت در شهر اراك خبر داد.  منصور 
جليلوند افزود: اين پارك براي نخستين بار در كشور در مركز شماره يك 
امام مهدي )عج( اراك طراحي شده است. شركت توزيع برق قول تأمين 

سلول هاي خورشيدي آن را داده است.

 پيشرفت 50 درصدي ساخت فاز نخست 
موزه دفاع مقدس گيالن

موزه دفاع مقدس گيالن يك مجموعه     گيالن
فرهنگي و گردشگري است كه در سه 
فاز طراحي شده و در حال حاضر فاز نخست با۵۰ درصد پيشرفت 

فيزيكي در حال ساخت است. 
سرهنگ حسين مصطفي پور مديركل حفظ آثار دفاع مقدس گيالن، موزه دفاع 
مقدس استان را يك مجموعه فرهنگي و گردشگري دانست و گفت: اين پروژه 
در سه فاز طراحي شده و در حال حاضر فاز نخست با اعتبار ۵ ميليارد تومان با 
پيشرفت فيزيكي ۵۰ درصد در حال احداث است.  وي افزود: امسال نيز با كمك 
نويسندگان اين حوزه ۵۰ عنوان كتاب در دست چاپ داريم كه تاكنون تعدادي 
از آن انجام شده است.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس گيالن، 
از جمع آوري بيش از ۴۰ هزار سند مربوط به شهدا، جانبازان و آزادگان گيالني 
دوران دفاع مقدس خبر داد و تصريح كرد: اين اسناد و يادگاري ها با همكاري 
خانواده ها، دوستان، همرزمان و مجموعه دستگاه هايي كه رزمندگان در آن 
مشغول به خدمت بودند، جمع آوري و طبقه بندي شده است.  مصطفي پور، 
ترويج دانشنامه دفاع مقدس استان گيالن را يكي از كارهاي بزرگ و همه جانبه 
بنياد حفظ آثار دفاع مقدس دانس��ت و تصريح كرد: اين دانش��نامه به نقش 
مجموعه گيالن در دوران دفاع مقدس مي پردازد كه با مدخل هاي موضوعي 

در صورت تكميل بيش از ۱۰۰ جلد خواهد بود.

 طرح ملي »قربان غدير«
 از استان سمنان كليد خورد

مديركل كميته امداد استان سمنان     سمنان
با اش�اره به پيگيري ب�راي تدوين و 
اجراي طرح ملي »قربان غدير« از س�وي كميته امداد اين استان 
گفت: كمك به سادات نيازمند در سراسر كشور در دستور كار است. 
محسن مسعوديان راد مديركل كميته امداد استان سمنان با اشاره به 
اينكه كاهش فاصله طبقاتي مهم ترين رويكرد اين نهاد مردمي است، 
اظهار داشت: پيگيري براي تدوين و اجراي طرح ملي »قربان غدير« از 
سوي كميته امداد اين استان در دستور كار قرار دارد.  وي با بيان اينكه 
در راستاي اجراي اين طرح س��ادات نيازمند و فقير در سراسر كشور 
شناسايي مي شوند، تصريح كرد: با بهره گيري از ظرفيت خمس و كمك 
كميته امداد و خيران استان سمنان نسبت به رفع مشكالت اقتصادي 

اين افراد اقدامي اساسي مي شود. 
 اين مس��ئول با تأكيد بر اينكه اين طرح در حال تدوين است، افزود: با 
تصويب نهايي، اين طرح از اس��تان كليد مي خورد و باوجود وجوهات 

شرعي هيچ يك از سادات در جامعه نبايد فقير باشند.  
مسعوديان راد از اجراي طرح »اطعام علوي« در دهه واليت خبرداد و 
گفت: در راستاي اجراي اين طرح ۵۰۰ هزار وعده غذايي در استان تهيه 
مي شود كه در دهه واليت بين نيازمندان اين استان و حتي استان هاي 
اطراف توزيع مي ش��ود.  وي با اش��اره به برنامه هاي كميت��ه امداد به 
مناسبت عيد قربان بيان كرد: طرح قرباني بزرگ كه از سال هاي قبل به 
ابتكار يك خير دامغاني و سپس تمام كشور برگزار مي شود، امسال نيز 
ميزبان خيران خواهد بود و ۱۱۵ ش��هر ايران به اين طرح پيوسته اند و 
در سال جاري نيز شاهد برگزاري آن در سطح شهرهاي استان سمنان 
خواهيم بود.  مديركل كميته امداد استان سمنان بابيان اينكه سال قبل 
۸۸ هزار دام در قالب اين طرح قرباني شد، افزود: سال قبل بيش از يك 
هزار و ۲۰۰ رأس دام در سطح اس��تان ذبح شد كه در سال جاري ذبح 

هزار و ۴۵۰ رأس دام هدف گذاري شده است. 
مسعوديان راد با بيان اينكه برخالف سال هاي گذشته تمامي دام ها در 
كشتارگاه هاي سطح استان و تحت شديدترين پروتكل هاي بهداشتي 
قرباني مي شوند، تأكيد كرد: گوشت اين قرباني ها عالوه بر مددجويان، 

بين ديگر نيازمندان و محرومين شناسايي شده، توزيع مي شود. 

 يك سوم محصوالت كشاورزي لرستان 
دور ريز مي شود

ديگر انگار هدر رفت ميوه در استان هاي مختلف به يك امر عادي تبديل 
شده. مهم نيس�ت كي و كجا باشد، مهم اين اس�ت كه از زمان كاشت تا 
برداشت بخش عمده اي از محصوالت دور ريز مي شوند و همين مسئله 
يعني كشاورزان نمي تواند به سود تالش هاي شان برسند. حاال لرستاني ها 
به اين درد دچار شده اند و با اينكه ساالنه نزديك به ۳ ميليون تن محصوالت 
كشاورزي در اين استان توليد مي شود اما يك سوم آن به داليل مختلف 
هدر رفته و هيچ وقت نه به دست توليد كننده مي رسد و نه مصرف كننده. 

    
بيش از ۱۷۰ هزار خانوار كه بخش عمده اي از جمعيت لرستان را تشكيل 
مي دهند در بخش كشاورزي مش��غول به كار و توليد هستند. زيرا اين 
بخش، فعال ترين و تأثيرگذارترين بخش اقتصادي درآمد و هزينه مردم 
به شمار آمده و رونق اين صنعت مي تواند تحولي بزرگ در زندگي و امرار 
معاش لرستاني ها باشد.  با اين شرايط و با بي توجهي هايي كه به بخش 
كشاورزي و فعاالن اين عرصه صورت مي گيرد بخش زيادي از دست رنج 
آنها در طول توليد هدر رفته و هرگز به س��رمايه تبديل نمي شود.  سال 
گذشته بود كه رئيس سازمان جهادكش��اورزي وقت لرستان اعالم كرد 
حجم توليدات استان شامل محصوالت زراعي، باغي و دامي نزديك به 
۳ ميليون تن مي رسد.  عبدالرضا بازدار تأكيد كرده بود: »در سال رونق 
توليد اس��تفاده بهينه از آب و خاك و امكانات موجود به منظور افزايش 
بهره وري و توليد بيش��تر و افزايش درآمد اقتصادي بخش كش��اورزي 
وظيفه مجموعه جهاد كشاورزي است.« هر چند اين مسئول معتقد بود 
كه »انجام فعاليت هاي آموزشي، ترويجي و افزايش دانش كشاورزان با 
استفاده از نرم افزارهاي جديد و نو كه توسط همكاران شان در بخش ترويج 
انجام شده گامي در جهت رسيدن به رونق توليد بوده« اما معلوم نشد با 

هدر رفت ۳۰درصد محصوالت چطور مي توان از رونق حرف زد. 
   مسئوالن پشت ميز نشين و مشكالت كشاورزان

از بين رفتن يك سوم توليدات كشاورزي لرستان ضربه بزرگي به فعاالن 
اين عرصه است.  با اينكه مسئوالن و متوليان در جهادكشاورزي بارها و 
بارها از حمايت هاي شان از كشاورزان صحبت كرده اند اما در عمل تاكنون 
هيچ كاري صورت نگرفته و اتفاقي به نفع آنها رخ نداده است و گواه اين ادعا 
هم حرف هاي رئيس سازمان جهاد كشاورزي فعلي لرستان كه گفته ۳۰ 
درصد محصوالت قبل از مصرف و عرضه به بازار خراب مي شوند.  اسفنديار 
حس��ني مقدم گفته: »با توجه به اينكه برنامه ريزي اصولي و دقيق براي 
توسعه بخش كشاورزي نيازمند آمار و اطالعات صحيح سطح زيركشت، 
توليد و عملكرد محصوالت كشاورزي بوده لذا تشكيل بانك جامع اطالعات 
كشاورزي بس��يار ضروري و حياتي اس��ت.« حرف هاي اين مسئول در 
شرايطي مطرح مي شود كه كشاورزان مي گويند: »اگر كسي به خود ما 
مراجعه كند تمام نيازها و دردها و مشكالت را بازگو مي كنيم و ديگر نيازي 
نيست اين همه وقت و بودجه و سرمايه را براي جمع بندي اطالعات هدر 
بدهند.« شايد بزرگ ترين مشكل بخش كشاورزي، وجود مديران پشت 
ميزنشين و دستوري باشد. كساني كه به جاي ورود به ميدان و ديدن نيازها 
و كمبودها و مشكالت كش��اورزان ترجيح مي دهند همچنان از راه دور 
همه چيز را كنترل كنند و طرح هاي شان هم معموالً هيچ وقت نه اجرايي 
مي شود و نه به نتيجه مي رسد.  مثل رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان 
كه دستور داده با توجه به نزديك شدن به زمان كشت محصوالت كشاورزي 
كارنده ها، كود، سم و بذر موردنياز بهره برداران بخش كشاورزي تأمين شود 
و برنامه ريزي به شكلي باشد كه برنامه كشت عقب نيفتد.  البته حسني مقدم 
به اين موضوع هم پرداخته كه سوخت ادوات كشاورزي به موقع تأمين و 
توزيع شود و رفع تداخالت اراضي كشاورزي و منابع ملي با در نظر گرفتن 

حقوق دولت و در جهت رضايت مندي مردم پيش برود. 
بشود، مي شود، برود، خواهد شدهاي مسئوالن، باليي سر صنايع آورده كه 
ديگر كسي به حرف هاي آنها نه گوش مي دهد و نه اميدي به عملي شدن شان 
دارد.  به جاي اين همه دستورات بي اثر، فقط كافي بود آقايان بدانند كه اولين 
نياز كشاورزان و باغداران لرستاني صنايع تبديلي است زيرا در كانون هاي 
توليد محصوالتي مانند سيب، انار، انجير، زردآلو، گردو و... با ايجاد صنايع 
تبديلي و غذايي مي توان جلوي حجم بااليي از ه��در رفت ها را گرفت.  در 
همين راستا يكپارچه س��ازي اراضي كش��اورزي جزو اولويت هاي بخش 
كشاورزي است و تأمين و توزيع عادالنه نهاده هاي كشاورزي از قبيل كود، 
سم و بذر همچنين نهاده هاي دامي ضروري است كه بدون واسطه به دست 
مصرف كننده برسد.  نبايد فراموش كنيم يكي از صنايعي كه در دوران تحريم 
و كرونايي توانسته به كار خود ادامه دهد، همين كشاورزي است.  به گواه مركز 
آمار ايران رشد اقتصادي بخش كشاورزي تاب آوري خوبي در شرايط تحريم 
داشته و حتي با رشد باالي سه درصد نيز مواجه بوده است.  با اين تفاسير، 
امروز رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان به جاي عملي كردن حرف هاي 
قبلي خود، صحبت هاي روساي قبلي را تكرار كرده و مي گويد: »ما متوليان 
بخش كشاورزي با همدلي، همراهي و همفكري و همچنين با استفاده از همه 
توان خود در جهت توسعه بخش كشاورزي افزايش توليد و بهره وري بيشتر 
در واحد سطح تالش مي كنيم.« اما وقتي اين مسئول در ادامه تأكيد مي كند 
كه »كل بخش كشاورزي يك صداي واحد داشته و منطبق با ديدگاه هاي 
مقام عالي وزارت و براساس آن پيش مي رويم.« مشخص مي شود رضايت 
مديران باالدستي بيش از هر چيز ديگري براي آنها اهميت دارد و اگر واقعاً 

قرار بود كاري صورت مي گرفت تاكنون شده بود.

 طرح آب رساني
 به 45 روستاي انديمشك افتتاح شد

طرح آب رساني به ۴۵ روستاي بخش الوار گرمسيري انديمشك افتتاح شد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان در آيين آب رساني به بخش 
الوار گرمسيري، گفت: توسعه خدمات و آب رساني به روستاها و شهرهاي 
بخش الوار گرمسيري انديمشك پس از ادغام آب روستايي و شهري به 
عنوان يك اولويت در دستور كار منطقه آب و فاضالب انديمشك قرار 
دارد.  صادق حقيقي پور افزود: اجراي مخزن ۳ هزار مترمكعبي، انجام 
و تكميل پايپينگ مخزن ۳ هزار مترمكعبي، اجراي ۴۰۰ متر خط لوله 
۱۰ اينچ فلزي گالوانيزه با اعتباري بالغ بر ۶۰ ميليارد ريال انجام ش��د.  
مديرعامل آب و فاضالب اس��تان خوزس��تان گفت: نصب دو دستگاه 
الكتروپمپ، اجراي ۲۰۰ متر خط لوله ۲۵۰ ميلي متري انتقال، اجراي 
شبكه برق به طول ۵۰۰ متر از اقدام هاي انجام گرفته در پروژه آب رساني 
به شهر بيدروبه و ۴۵ روستاي بخش الوار گرمسيري انديمشك است.  وي 
افزود: حفر يك حلقه چاه جديد در منطقه الوار، نصب يك دستگاه پمپ 
تقويت آب در باالرود و ايجاد تأسيسات زيرسطحي در باالرود در گام ديگر 
پروژه ايجاد مي شود.  حقيقي پور با بيان اينكه خط مشترك شهرهاي 
حسينيه و بيدروبه در تأسيسات ايجادي باالرود در آينده نزديك مجزا 
مي شود، تصريح كرد: استفاده از س��د باالرو براي تأمين آب آشاميدني 
مورد نياز بخش الوار گرمسيري در طرح بلندمدت آب رساني بخش الوار 
گرمسيري مد نظر قرار دارد.  مديرعامل آب و فاضالب استان خوزستان به 
انتقادها در حوزه آب رساني به منطقه الوار گرمسيري اشاره كرد و گفت: 
امكان آب رساني از سد دز با توجه به اختالف سطح امكانپذير نيست و سد 

كرخه نيز با توجه به بعد مسافت مقرون به صرفه نخواهد بود.


