
روستاي بدون زباله رؤياي گيالن سرسبز
 استاني كه روزانه 3هزار تن توليد زباله دارد 

هيچ برنامه اي براي بازيافت ندارد
سال هاست زباله ها بالي جان انسان ها شده اند و با افزايش روزافزون 
آنها عرصه زندگي براي انسان ها تنگ تر و تنگ تر مي شود. با اينكه 
نب�ود برنامه اي جامع ب�راي از بين ب�ردن يا بازياف�ت زباله ها تمام 
شهرها و روستاهاي ايران را به چالش كشيده است اما اين موضوع 
استان هاي شمالي و سرسبز ايران را بيش از نقاط ديگر كشورتحت 
فشار قرار داده است. گيالن از جمله استان هايي است كه با توليد 
روزانه بيش از 3هزار تن زباله، يك�ي از آلوده ترين مناطق ايران به 
ش�مار مي آيد كه در حالت عادي فقط زباله هاي سراوان مي توانند 
در هر ثانيه چهار ليتر ش�يرابه به س�مت رودخانه ها و تاالب و دريا 
روانه كنند. اما وجود مشكل در 22مركز دفن زباله گيالن و دستور 
ويژه رئيس جمهور در اواسط س�ال 1397 براي رسيدگي به معضل 
پسماندهاي شمال كش�ور كه هيچ وقت عملي نشد، مهر تأييدي 
بر وجود س�وءمديريت در رده هاي مختلف است. حاال رشتي ها به 
فكر س�امان دادن به وضع و اوضاع خود هستند و كار را از سطحي 
پايين و روستايي آغاز كرده اند. فرماندار رشت اعالم كرده با اجراي 
طرح تفكيك زباله از مبدأ و ترويج طرح روس�تاي ب�دون زباله در 
روس�تاها، به دنبال كاهش ميزان زباله توليدی اين شهر هستيم. 

    
بر اس��اس آمارهاي موجود، 14 درصد زباله ايران، در كن��ار دريا و در 
شهرهاي شمالي توليد مي شود كه سهم گيالن روزانه 3 هزار تن است. 
منطقه زيبا و جنگلي سراوان كه از دهه 60 تاكنون به عنوان محل دفن 
زباله چند شهر در نظر گرفته شده، هم اكنون ارتفاع زباله هايش 100 
متر شده و به اين توانايي رس��يده كه در حالت عادي در هر ثانيه چهار 
ليتر شيرابه و در پاييز و زمستان كه بارش هاي زيادي صورت مي گيرد 

نزديك به 18 ليتر شيرابه به حلق محيط زيست و دريا وارد كند. 
هر چند گيالن 22 مركز دفن زباله دارد اما وجود مشكل در اين مراكز 
كه تمام كارهايشان غيراصولي است بيانگر سوءمديريت و بي برنامگي 
در آنهاس��ت.  ناگفته نماند در اواس��ط س��ال 97 رئيس جمهور درباره 
پسماندهاي شمال كش��ور دس��تور داد به صورت ويژه پيگيري شود و 
در همين رابطه كارگروهي تشكيل ش��د. در آن زمان وزارت كشور نيز 
برنامه هاي خود را ارائه داد اما مثل اكثر طرح ها و پروژه هاي ديگر يا عملي 

نبود يا آن قدر مشكل داشت كه هزينه اجرايش اقتصادي نبود. 
حاال مركز گيالن با تولي��د روزانه بيش از 700هزار كيل��و زباله به فكر 
ساماندهي اوضاع افتاده و قصد دارد اين كار را از روستاها شروع كند.  در 
همين راستا فرماندار رشت با بيان اينكه روزانه بالغ بر 700 تن زباله در 
سطح شهرستان توليد مي شود، گفته: »با اجراي طرح تفكيك زباله از 
مبدأ و ترويج طرح روستاي بدون زباله در روستاها، به دنبال كاهش ميزان 
زباله شهرستان هستيم.« علي فتح اللهي كه در جلسه كارگروه پسماند 
شهرستان رشت سخن مي گفت، با اشاره به اينكه خروجي جلسات بايد 
به تناسب گزارش ها، نتيجه اقدامات و شناسايي آسيب ها، منجر به كسب 
يك نتيجه موفق شود، ادامه داد: »اتخاذ برخي تصميم ها براي يك مسئله 
خاص به صورت مقطعي و كوتاه مدت و برخي نيز براي كس��ب اهدافي 
در آينده است كه ما در اين زمان مشغول پايه گذاري براي تصميم هاي 
بلندمدت هستيم.« اما اين مسئول هم گويي هنوز در اول راه قرار دارد و 
در شرايطي كه جنگل و سواحل استان مملو از زباله شده، معتقد است: 
»با توجه به توليد روزانه بالغ بر 700 تن زباله در شهرستان، نخست بايد 
دليل ميزان باالي توليد زباله را در خانوارها بررسي كنيم و سپس بايد با 

روش هاي برنامه محور، راهكارهايي براي كاهش آن از مبدأ بيابيم.«
وي در خصوص مش��كالت موجود در خصوص دفن و انتق��ال زباله، با 
بيان اينكه تأمين ماش��ين آالت، يافتن مكان فيزيكي براي دفن زباله و 
فرهنگ سازي و آگاهي بخشي به مردم از مهم ترين مشكالت در اين حوزه 
هستند، بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي مردمي در رفع مشكالت جامعه، 
تأكيد و تصريح كرد: »هر كاري كه با حمايت و همكاري مردم همراه بوده، 
با موفقيت به سرانجام رسيده و استفاده از تالش و ظرفيت سمن ها براي 
حفظ محيط زيست كه ميراثي براي آيندگان ماست، ضروري مي نمايد. 
مي توانيم با الگوسازي و فرهنگ سازي بسياري از امور را مديريت كنيم 
و در اين خصوص يكي از گزينه ها، استفاده از كيسه هاي قابل برگشت 
به محيط زيست به جاي كيسه هاي پالستيكي است.« فرماندار رشت با 
اشاره به اجراي طرح روستاي بدون زباله در برخي روستاها خاطرنشان 
كرد: »با توجه به بازخورد خوب اجراي اين طرح، مي توانيم هر چند ماه 
تعداد روس��تاهايي كه اين طرح در آنجا قابليت اجرايي شدن دارند را 
افزايش دهيم.« نبايد فراموش كرد بزرگ ترين مشكل در شمال كشور 
اين است كه نمي توان پسماندها را دفن كرد و حتماً بايد سوزانده شوند 
اما براي سوزاندن نيز سرمايه گذار بايد مطمئن باشد برق توليد شده از 
سوخت پسماند اقتصادي است. با توجه به قيمت پايين انرژي در ايران، 
كمتر سرمايه گذاري حاضر است در اين زمينه ورود كند.  به هر حال و به 
گفته سيروس وطنخواه، دبير ستاد توسعه انرژي معاونت علمي و فناوري، 
وضعيت اس��تان هاي گيالن و مازندران فوق بحراني است و آمار شيوع 
بيماري هاي مختلف رابطه معناداري با مي��زان زباله ها دارد و بايد اين 
موضوع را هشدار خطرناكي در نظر گرفته و اقدامات جامع و ضرب االجلي 

براي رفع اين مشكل در دستور كار قرار بگيرد.
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    بوشهر به همت قرارگاه 
 خاتم االنبيا،ب�ا 
تكميل تونل انحراف آب س�د مخزني دالكي 
دشتس�تان و آغاز س�اخت فرازبن�د در اين 
شهرس�تان 14 هزار هكتار از نخلستان  هاي 
دش�تي از خش�ك ش�دن رهايي پيدا كرد.

عبدالكريم گراوند استاندار بوشهر در آيين افتتاح 
تونل انحراف آب و آغاز عمليات اجرايي فرازبند سد 
مخزني دالكي دشتستان گفت: تكميل تونل انحراف 
آب اين سد و آغاز ساخت فرازبند آن كار بزرگي است 
كه با تالش نيروهاي تخصصي قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا)ص( انجام شده به طوري كه اين مهم 
از خش��ك ش��دن 14هزار هكتار از نخلستان هاي 
اين منطقه جلوگيري كرد. وي ساخت فرازبند سد 
دالكي را مقدمه آغاز ساخت بدنه سد دانست و افزود: 
اعتباراتي در سفر رئيس جمهور به استان براي سد 
دالكي مصوب شد كه امسال 80 ميليارد تومان آن 

پرداخت مي ش��ود و اين در حالي است كه قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( 170 ميليارد تومان 
جذب مي كند هر چند ساخت اين سد به اعتبارات 
بيشتري نياز دارد. استاندار بوش��هر، با بيان اينكه 

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( در ساخت سد 
بسيار توانمند است تصريح كرد: با برنامه ريزي انجام 
شده اين سد كه نقش مهمي در تأمين آب 14 هزار 
هكتار نخلستان هاي دشتستان و آب شرب منطقه 

دارد بر اس��اس برنامه  زمانبن��دي تكميل و افتتاح 
شود. گراوند با قدرداني از تالش شبانه روزي قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا)ص( در ساخت سد دالكي كه 
در همه جبهه ها فعال است گفت: با تأمين اعتبارات 
الزم و با تالش نيروهاي پرتوان اين قرارگاه امسال 
سد دالكي آبگيري مي شود. وي با اشاره به اينكه اين 
سد در كنار شش سد بزرگ و كوچك ديگر استان 
بوشهر در حال ساخت است خاطرنشان كرد: با وجود 
همه مشكالت و تحريم ها چرخ توسعه وقفه اي در 
آن نيست و همه عوامل به ويژه سپاه كه تجربه هاي 
بزرگي در ساخت پروژه هاي مهم از جمله سدسازي 
در كارنام��ه دارد پاي كار هس��تند. گراوند تنظيم 
كنترل جريان رودخانه دالكي، اشتغالزايي، بهبود 
وضعيت كشاورزي و توليد 24 مگاوات انرژي برق آبي 
را از جمله ظرفيت هاي سد دالكي دانست و افزود: سد 
دالكي در كنار توسعه كشاورزي در حوزه آشاميدني و 

نيروگاهي نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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انجام 57 هزار هكتار عمليات آبخيزداري در زنجان
تاكنون در 57     زنجان
ه�زار و 756 
هكت�ار از حوزه هاي آبخيز اس�تان زنجان 

آبخيزداری انجام شده است.
مسعود رسولي رئيس اداره مهندسي و مطالعات 
اداره كل منابع طبيعي استان زنجان با بيان اينكه 
تاكنون در 57 ه��زار و 756 هكتار از حوزه هاي 
آبخيز اين استان مطالعات تفضيلي آبخيزداری 
اجرايي انجام شده است، گفت: در سال 1398 

اداره مهندسي و مطالعات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان، در پنج حوزه آبخيز اقدامات 
مطالعاتي انجام داده است. وي افزود: دهنه و آببر در طارم، اردجين در خرمدره، سهرورد در خدابنده و اند 
آباد در زنجان پنج حوزه آبخيزي است كه مطالعات صورت گرفته است. رئيس اداره مهندسي و مطالعات 
اداره كل منابع طبيعي استان زنجان ادامه داد: تاكنون حدود 800 هزار هكتار مطالعات تفضيلي اجرايي در 
سطح استان زنجان انجام شده است. رسولي خاطرنشان كرد: تأمين اطالعات پايه مورد نياز براي شناسايي 

مناطق بحراني از جمله سياست هاي اجرايي بخش مهندسي و مطالعات است.

صادرات 1400تن ماهيان غيرخوراكي از چابهار به تايلند 
گواه���ي      سيستان و بلوچستان
مت  س��ال
يك هزار و 4۰۰ تن انواع ماهيان غيرخوراكی 
در بندر چابهار توسط دامپزش�كي صادر و 
سپس به بندر بانكوك تايلند صادر شده است.

اوليا ميرالشاري رئيس دامپزشكي چابهار گفت: 
امس��ال يك هزار و 800 تن انواع آب��زي گواهي 
صادراتي گرفتند كه حدود يك هزار و400 تن آن 
ماهيان غيرخوراكي از مبدأ چابهار و از طريق بندر 

شهيد رجايي هرمزگان صادر شد. وي افزود: عالوه  بر اين سال گذشته نيز براي بيش  از 8هزار و 200 تن انواع 
آبزي شامل 5هزار و 150 تن آبزيان خوراكي و 3هزار و 50 تن آبزيان غيرخوراكی گواهي سالمت صادراتي صادر 
شده است. رئيس دامپزشكي چابهار گفت: هر فرآورده خام از جمله انواع آبزيان شامل ماهي و ميگو تحت نظارت 
كامل دامپزشكي در طي روند صيد يا پرورش، مراحل فرآوري و توليد پس از انجام آزمايش هاي الزم، مطابق با 

دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور پس از صدور گواهي سالمت به كشور هاي دنيا صادر مي شود.

تأسيس نخستين ايستگاه تحقيقاتي وزارت نيرو در گلبهار مشهد
نخس���تين     خراسان رضوي
ه  ايس���تگا
تحقيقات�ي وزارت ني�رو در ش�هر گلبهار 
توسط شركت آب منطقه اي خراسان رضوي 
در زميني ب�ه مس�احت 2ه�زار مترمربع 

تأسيس و آماده تجهيز شد.
محمود ارجمند شريف مدير دفتر مطالعات پايه 
منابع آب شركت منطقه  اي خراسان رضوي با 
اشاره به ايجاد نخستين ايستگاه تحقيقاتي وزارت 

نيرو در شهر گلبهار در زميني به مساحت 2هزار مترمربع، توسط شركت آب منطقه اي استان گفت: تاكنون 
عمليات ديواركشي اطراف اين زمين اجرا شده و طي مذاكرات انجام شده با شركت عمران شهر جديد 
گلبهار مصوب شده است اين زمين به مساحت  4هزار مترمربع افزايش يابد. وي افزود: هدف استفاده از 2 
هزارمتر اوليه زمين، تأسيس ايستگاه تحقيقاتي مطالعاتي اليسيمتري بوده كه با افزايش مساحت زمين 
كاربري اين ايستگاه به ايستگاه تحقيقاتي مطالعاتي آب و هواشناسي ارتقا خواهد يافت. همچنين براي 

دسترسي به امكانات و انشعابات آب، برق و گاز با ادارات ذي ربط مكاتبات الزم انجام شده است.

برگزاري مرحله استاني جشنواره بين المللي قصه گويي در تبريز 
مرحله اس�تاني     آذربايجان شرقي
بيست و سومين 
جشنواره بين المللي قصه گويي در شهرستان 
تبريز فراهم ش�ده و در آذرماه سال جاري 
ش�اهد اين رويداد فرهنگ�ي خواهيم بود.

علي بينش مدي��ركل كانون پ��رورش فكري 
كودكان و نوجوانان آذربايجان ش��رقي با اعالم 
اينكه مقدمات برگزاری مرحله استاني بيست 
و سومين جش��نواره بين المللي قصه گويي در 
شهرستان تبريز فراهم شده و در آذرماه سال جاري ش��اهد اين رويداد فرهنگي خواهيم بود، گفت: 
جلسات انجمن هاي قصه گويي اس��تان در دو بخش بزرگس��االن و نوجوانان از ابتداي سال جاري با 
حضور اساتيد قصه گويي و در قالب وبينارهاي تخصصي شروع شده است. وي تأكيد كرد: به جهت نگاه 
تخصصي به موضوع قصه گويي و پرورش استعدادهاي شناسايي شده در اين زمينه، انجمن قصه گويي 

استان در دو بخش بزرگساالن و نوجوانان فعاليت مي كند.

 توزيع 1200 بسته معيشتي 
در فيروزكوه 

از ابتداي شيوع ويروس كرونا بيش      تهران
از 12۰۰ بس�ته معيشتي به ارزش 
45۰ ميليون تومان در فيروزكوه جمع آوري و توزيع شده است.

مهدي يوسفي جماراني فرماندار فيروزكوه گفت: از ابتداي شيوع 
ويروس كرونا بيش از 1200 بسته معيشتي به ارزش 450 ميليون 
تومان در فيروزكوه جمع آوري و توزيع شده است. وي از تهيه بانك 
اطالعاتي افرادي كه تحت حمايت هيچ نهادي نيستند خبر داد و 
افزود: با استفاده از اين بانك اطالعاتي توانستيم كمك هاي خوبي 
را به اين افراد بدهيم و در اين راستا خيرين و سازمان هاي مردم نهاد 
بسيار ياري داشتند. فرماندار فيروزكوه با بيان اينكه مسدود كردن 
راه هاي گردشگري به خصوص منطقه تنگه واشي، تعطيلي بازار روز، 
مجتمع هاي تجاري و فروشگاه هاي پرتردد، واحدهاي صنعتي در 
خطر از جمله مواردي بوده كه براي جلوگيري از شيوع بيماری به 
كار بسته شده است ادامه داد: عمليات ضدعفوني و گندزدايي معابر 
شهري و روستايي با بهره مندي از پتانس��يل دهياران و شوراهاي 

اسالمي شهر و روستا نيز به صورت تخصصي صورت گرفته است.

 توليد نانوكامپوزيت مغناطيسي نقره 
در اصفهان 

پژوهشگران پژوهشكده زيست     اصفهان
فناوري و مهندس�ي اصفهان، با 
بهره گيري از خاصيت ضدباكتري نقره براي تصفيه آب، نانو 

كامپوزيت مغناطيسي نقره را توليد كردند.
سيداميرحسين جاللي مجري طرح پژوهشي توليد نانو كامپوزيت 
مغناطيسي نقره، هدف از استفاده از كامپوزيت در اين طرح نانويي 
را پوشش دهي نقره عالوه بر آن حفظ خواص ضدميكروبي نقره و 
همچنين كاربرد در محيط آبي بيان كرد و گفت: اين نانوكامپوزيت 
با پوشش دهي نانو اثرات باكتري كشي و ضدعفوني كنندگي از خود 
بروز مي دهد. وي افزود: تهيه نانوكامپوزيت نقره براي بررسي خواص 
ضدباكتريايي آن و حذف آالينده ه��اي آب هدف اجراي اين طرح 
نانويي است. مجري طرح پژوهشي توليد نانوكامپوزيت مغناطيسي 
نقره ادامه داد: همچنين در اين طرح از آهن با خاصيت مغناطيسي 
استفاده ش��ده كه با ايجاد ميدان مغناطيس��ي باعث جمع آوري 
آالينده ها مي شود. جاللي گفت: كاربرد نتايج اين تحقيق از بين بردن 

پاتوژن هاي بيماري زاي آب تا  توليد نانودارو ها  مي تواند باشد.

 صادرات 916 هزار تن كاال 
از گمركات كردستان به خارج از كشور

916 هزار و 327 تن كاال در س�ه     كردستان
ماهه اول امس�ال از گم�ركات و 
بازارچه هاي مرزي استان كردستان به خارج از كشور صادر شد.

بختيار رحماني پور مديركل گمركات استان كردستان با اشاره به 
افزايش 67 درصدي صادرات نسبت به سال گذشته از صادرات 
916 هزار تن كاال از گمركات كردس��تان به خارج از كشور خبر 
داد و گفت: كل ص��ادرات خروجي س��ه ماهه اول س��ال 98 از 
گمركات كردس��تان 550 هزار و 111 تن بود. وي در خصوص 
ارزش ريالي صادرات انجام شده از گمركات كردستان، افزود: كل 
خروجي گمركات كردستان در 3 ماهه اول امسال 50 ميليارد و 
486ميليون ريال بود كه 30 ميليارد ريال اين صادرات از طريق 
گمرك و 20 ميليارد آن از بازارچه هاي مرزي استان انجام شده 
اس��ت. مديركل گمركات استان كردستان با اش��اره به صادرات 
357ميلي��ون دالري، اف��زود: در ماهه اول امس��ال 494 هزار و 
912تن از صادرات به ارزش 183 ميليون و 738 هزار و 246 دالر 

از طريق گمرك باشماق انجام شد.

 8 گسل فعال و زلزله خيز تهديد جدي 
براي ساختمان هاي فرسوده قزوين

 راه اندازي مجهزترين آزمايشگاه 
خيريه اي ژنتيك كشور در كرمان

 35 3۰ ت�ا  از     قزوين
گس�ل موجود 
در استان قزوين، ۸ گسل فعال و زلزله خيزند 
به همين دليل بايد مقاوم سازي ساختمان ها 
به ويژه خانه هاي روستايي را جدي بگيريم.
قدرت اهلل مهديخاني مديركل مديريت بحران 
استانداري قزوين با يادآوري اينكه قزوين يكي 
از استان هاي حادثه خيز كشور است، گفت: در 
حال حاضر 30  تا 35 گس��ل در استان قزوين 
وجود دارد كه از اين تعداد هش��ت گسل فعال 
و زلزله خيزند به همين خاطر بايد مقاوم سازي 
ساختمان ها به ويژه خانه هاي روستايي را جدي 
بگيريم. وي افزود: از بين گسل هاي فعال استان 
گسل ايپك در جنوب استان قزوين و در منطقه 
بويين زهرا از همه گس��ل  ها خطرناك تر است 
و تاكنون منجر به وقوع دو زلزله وحش��تناك 
و پرخس��ارت در س��ال هاي 1341 و 1381 
شده اس��ت. وي تصريح كرد: همچنين گسل 
شمال قزوين كه در منطقه باراجين و نزديكي 
روستاي زرش��ك و قله مردمي قرار دارد، يكي 
ديگر از گسل هاي خطرناك اس��تان است كه 
اگر فعال و منجر به ايجاد زمين لرزه شود، زلزله 

ناشي از آن حداقل تا شعاع 100 كيلومتر استان 
قزوين را درگير كرده و منجر به ايجاد خسارت 
در كل استان مي شود. مديركل مديريت بحران 
استان قزوين با اش��اره به وجود سه نوع حريم 
در اطراف و پيرامون گس��ل هاي قزوين گفت: 
گسل هاي استان سه نوع حريم يك كيلومتري، 
نيم كيلومتري )500 متري( و 300 متري دارند 
كه با توجه به نظارت هاي جدي انجام ش��ده، 
خوش��بختانه در پنج سال گذش��ته هيچ گونه 
ساخت و س��ازي در حريم گس��ل ها به ويژه در 
ش��هرها اتفاق نيفتاده است. مهديخاني با بيان 
اينكه بعضي از روس��تاهاي اس��تان قزوين از 
گذشته روي گسل ساخته شدند، افزود: با توجه 
به اينكه امكانات و توان جابه جايي روستاهاي 
روي گس��ل را نداريم، تنها كاري كه مي توانيم 
انجام دهيم مقاوم سازي خانه ها در اين روستاها 
براي پيش��گيري از بروز خسارت هاي دردناك 
و تلفات فجيع انس��اني اس��ت. وي با اشاره به 
مقاوم س��ازي 50 درصد خانه هاي روس��تايي 
اس��تان ادامه داد: بيش��تر اين مقاوم سازي ها 
در روس��تاهاي زلزله خيز و روستاهايي صورت 

گرفته كه روي گسل ها قرار گرفته اند.

مديرعامل خيريه     كرمان
ثامن الحجج)ع( 
مركز درماني بيماران خاص اس�تان كرمان از 
راه اندازي مجهزترين آزمايشگاه ژنتيك كشور 
در اين مجموعه در آينده نزدي�ك خبر داد.

علي شمسي نيا مديرعامل خيريه ثامن الحجج)ع( 
مركز درماني بيماران خاص استان كرمان گفت: 
اين مؤسس��ه خيريه چندي قبل اقدام به خريد 
مجهزترين آزمايشگاه ژنتيك كشور از آلمان كرد 
كه با  راه اندازي آن مش��كل بيماران و نيازمندان 
كرماني و استان هاي همجوار تا حد قابل توجهي 
حل شد. وي از احداث كارخانه گياهان دارويي به 
نام سردار دل ها در شهر كرمان خبر داد و افزود: تا 
پايان سال جاري برخي از بخش هاي اين مجموعه 
به  بهره برداري خواهد رسيد، همچنين مجموعه 
دارالش��فای امام رضا)ع( پيگي��ر راه اندازي اين 
كارخانه است كه 5 ميليارد تومان هزينه احداث 
آن را متقبل شده ضمن آنكه خيرين ديگري نيز 
به اين موضوع ورود كرده اند. مديرعامل خيريه 
ثامن الحجج)ع( با اش��اره به آزمايشگاه هايي كه 
اين مجموعه تاكنون راه اندازي كرده است، افزود: 
ايجاد بزرگ ترين مركز سونوگرافي و پرتودرماني 

استان را در اين مجموعه خواهيم داشت كه برخي 
از تجهيزات اين دو مركز وارد شده است همچنين 
مركز سلول هاي بنيادي و نگهداري از بند ناف را 
نيز تا پايان سال در كرمان راه اندازي خواهيم كرد. 
شمسي نيا ادامه داد: همچنين راه اندازي داروخانه 
براي بيماران خاص در دستور كار اين مجموعه 
است و 10 كلينيك پيش��گيري و درمان و... نيز 
در مجموعه دارالش��فا آماده بهره برداري است. 
وي گفت: ستاد اجرايي فرمان امام، سپاه ثاراهلل، 
ش��هرداري كرمان، اتاق بازرگاني، بسيج ادارات، 
سازمان بهزيس��تي، س��ازمان ورزش و جوانان، 
بانك هاي سراسر استان، هالل احمر استان و... 
در چهار ماه گذشته همكاري الزم با اين مجموعه 
داش��تند. مديرعامل خيري��ه ثامن الحجج)ع( 
مركز درماني بيم��اران خاص اس��تان كرمان با 
بيان اين مطلب كه 1200 بيمار تاالسمي تحت 
پوشش اين مجموعه هس��تند، افزود: متأسفانه 
در جنوب استان هنوز ازدواج هاي فاميلي بدون 
انجام آزمايش قبل از ازدواج صورت مي گيرد كه با 
همكاري دفترخانه هاي ثبت ازدواج به دنبال آن 
هستيم كه تا پايان سال اين موضوع را در سطح 

استان به صفر برسانيم.

   مركزي: سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي فرمانده سپاه 
روح اهلل استان مركزي در سي و پنجمين نشست گام دوم كنگره ملي 
نقش امام خميني)ره( در دفاع مقدس و 6200 شهيد استان مركزي 
گفت: يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي فرهنگ دفاع مقدس تشكيل 
گروه هاي جهادي است كه امروز بسياري از جوانان در قالب گروه هاي 
جهادي به خدمت رساني مشغول هستند. وي افزود: مقام معظم رهبري 
در طول دو دهه فعاليت گروه هاي جهادي و بس��يج سازندگي همواره 
عنايات ويژه اي به آنها داشتند كه اوج اين عنايات سال گذشته همزمان 

با صادر كردن پيامشان به گروه هاي جهادي رقم خورد.
   زنج�ان: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان زنجان گفت: 
عملي��ات افزايش ظرفي��ت تأمين آب آش��اميدني براي روس��تاهاي 
آقچه كند، خليفه حصار و توده بين اجرايي ش��ده و آب سالم بهداشتي 
و پايدار براي اين سه روستا تأمين شد. عليرضا جزءقاسمي افزود: اين 
عمليات ش��امل 1000 متر لوله گذاري و اتصال آب چشمه به مخازن 
200 متر مكعبي اين روستاها مي باشد. وي ادامه داد: شهرستان ابهر 70 
روستاي داراي سكنه دارد كه 39 روستا تحت پوشش خدمات شركت 
آب و فاضالب قرار داشته و با برنامه ريزي هاي انجام شده 30 روستاي 

ديگر نيز به تدريج تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
  خوزستان: مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با اشاره 
به ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي منطقه با احداث كارخانه كاغذ گفت: 
با احداث و راه اندازي اي��ن كارخانه، براي حدود 2 ه��زار نفر به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم اشتغالزايي مي شود و جوانان بومي اين منطقه 
در اولويت اول و اصلي جذب و استخدام هستند. عبدعلي ناصري افزود: 
در حال حاضر مناطق همجوار طرح هاي نيش��كر، حلقه تكميل كننده 
مكانيزاسيون بخش كشاورزي و صنعت شركت محسوب شده و عالوه بر 
نيروهاي شاغل مناطق همجوار، پيمانكاران روستايي، مهم ترين حلقه 
تأمين كننده نيروي انساني فصلي شركت هس��تند و در كنار شركت، 

مجموعه عمليات كشاورزي را تكميل مي كنند.
  گلستان: سيدمحمد حس��يني مديركل بنياد مسكن گلستان در 
مراسم آغاز طرح صدور سند امالك بنياد علوي براي روستاها و شهرهاي 
استان گفت: با اجراي اين طرح مشكالت مردم در 600 روستا و 17 شهر 
استان در زمينه صدور سند مالكيت برطرف مي شود. وي افزود: اين طرح 
بر اساس تفاهمنامه سه جانبه بين بنياد مستضعفان، بنياد مسكن و اداره 

كل ثبت اسناد و امالك استان اجرايي شده است.

 راهيابي 21 دانش آموز كرمانشاهي 
به مسابقات كشوري قرآن

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش      كرمانشاه
استان كرمانشاه از راهيابي 21 دانش آموز 
كرمانش�اهي به مس�ابقات كش�وري مجازي قرآن، عترت و نماز خبر داد.

سيدمجتبي موس��وي معاون پرورش��ي و فرهنگي آموزش و پرورش 
استان كرمانش��اه با اش��اره به راهيابي 21 دانش آموز كرمانشاهي به 
مسابقات كشوري قرآن گفت: مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان 
سراسر كشور در مرحله استان و كشوري به صورت مجازي برگزار شد.

وي افزود: در سال تحصيلي جاري با توجه به فضاي عمومي كشور و رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي و در راس��تاي تحقق شعار »تربيت تعطيل 
نيست« اداره كل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تصميم گرفت 
پس از برگزاري موفقيت آميز مرحله استاني مسابقات به صورت مجازي، 
مرحله كشوري را نيز به همين روش در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار 
كند. معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان كرمانشاه همچنين 
از كسب دو رتبه اول كشوري در هشتمين جشنواره دو ساالنه تجارب برتر 
تربيتي خبر داد. سيدمجتبي موسوي گفت: هشتمين دوره اين جشنواره به 
منظور دستيابي به اندوخته هاي تجربي مستند همكاران شاغل در مدارس، 
اعم از مدير، مشاور، مربيان و معاونان پرورشي مدارس و با هدف ترغيب به 

حضور فرهنگيان در عرصه هاي پژوهشي- تربيتي برگزار شد.

 قربان تا غدير
دهه اول همدلي و كمك مؤمنانه ايرانيان

مرحله دوم رزمايش همدلي و كمك مؤمنانه كه از عيد سعيد قربان آغاز 
شده در همه استان هاي كشور جريان داشته و دهه اول آن تا عيد غدير 
خم ادامه دارد. در همدان 25۰۰ بسته معيشتي و تأمين جهيزيه زوج هاي 
جوان جزو برنامه هاي ويژه دهه اول رزمايش است و در بندرعباس هم 
سپاه اين منطقه تهيه و توزيع س�بد غذايي را در دس�تور كار دارد.

    
در همدان و از همان روزهاي اول توزيع 2500 بس��ته حمايتي در قالب 
كمك هاي مؤمنانه به مناسبت دهه واليت آغاز ش��ده و به گفته فرمانده 
سپاه ناحيه همدان اين كمك ها ادامه داشته و مانند ديگر مناطق كشور، 
در سه دوره 10 روزه خواهد بود. علي بقايي با اشاره به دهه اول اين رزمايش 
مي گويد: »در اين دهه ما برنامه هاي متنوعي همچون توزيع 2 هزار و 500 
بسته حمايتي بين آس��يب ديدگان از بيماري كرونا در قالب كمك هاي 
مؤمنانه، توزيع چندين هزار غذاي گرم جهت اطعام در روز عيد غدير، تأمين 
جهيزيه براي زوج هاي نيازمند و اجراي گروه هاي س��رود در سطح شهر 
همدان خواهيم داشت.« وي ادامه مي دهد: »برپايي ايستگاه هاي صلواتي با 
رعايت نكات بهداشتي در سطح شهر و توزيع بسته هاي فرهنگي و بهداشتي، 
برگزاري مسابقه با موضوع غدير در تمامي رده هاي سني از ديگر برنامه هاي 
فرهنگي در دهه امامت و واليت است.« بقايي با بيان اينكه برگزاري مسابقات 
حفظ حديث و مس��ابقاتي با محوريت  خطبه غدير، برگزاري مسابقه از 
جشن هاي خانگي به مناسبت عيد غدير، برگزاري مسابقه از نورافشاني هاي 
شب عيد غدير توسط خانواده ها و همچنين نورافشاني در شب و شام عيد 
غدير جزو برنامه هاي فرهنگي اين ايام است، تصريح مي كند: »فضاسازي و 
آذين بندي مساجد و پايگاه هاي مقاومت سطح شهر، توليد محتوا در فضاي 
مجازي اعم از كليپ، متن، عكس نوشته، كارت پستال، نصب پرچم بر سردر 

بخشي از منازل را نيز در سطح شهر خواهيم داشت.«
به گفته اين مسئول ذبح بيش از 10 رأس گوسفند و توزيع بين نيازمندان، 
تقدير از حافظان س��المت از ديگر برنامه هاي سپاه ناحيه همدان است. 
فرمانده سپاه ناحيه همدان با اشاره به بيماري كرونا و آسيب ديدن برخي 
خانواده ها مي گويد: »تقدير از حافظان سالمت و پخش بسته هاي معيشتي 
را در تمام برنامه هاي فرهنگي مناسبتي مختلف گنجانده ايم تا بتوانيم هر 
چه زودتر اين ويروس منحوس را ريشه كن كنيم.« در همين رابطه مسئول 
خيريه آبشار عاطفه ها در شهرستان بهار همدان نيز از اهداي كمك هاي 
خيرين به نيازمندان به مناسبت دهه امامت و واليت در شهرستان بهار 
خبر داد. بهار سهرابي ، سخاوت را از اخالق پيامبران و ستون ايمان دانست 
و اظهار داشت: »هيچ مؤمنی نيست مگر آنكه بخشنده است و تنها آن كس 
بخشنده است كه از يقين و هّمت واال برخوردار باشد؛ زيرا بخشندگی پرتو 
نور يقين است.« وي با بيان اينكه هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او 
آسان شود، گفت: »همزمان با شروع دهه امامت و واليت خيرين كمك هاي 
خود را براي تهيه يك سرويس كمك جهيزيه براي يك زوج جوان و  يك 
عدد كمد كودك و بوفه براي يك خانواده نيازمند براي سيس��موني، به 
مبلغ 21 ميليون ريال به خيريه آبش��ار عاطفه ها اهدا كردند.« مسئول 
خيريه آبشار عاطفه ها در شهرستان بهار با اشاره به اينكه همزمان با عيد 
قربان توزيع گوشت قرباني به ارزش 29 ميليون و 500 هزار ريال در بين 
نيازمندان انجام شد، ادامه داد: »اهدای بسته غذايي و وسايل شوينده و 
بهداشتي بالغ بر 5 ميليون ريال به خانواده هاي نيازمند به مناسبت عيد 

سعيد قربان از ديگر اقدامات اين مؤسسه است.«
رزمايش همدلي و مواس��ات كه با حضور مؤمنانه ايراني��ان براي كمك به 
نيازمندان در حال اجراس��ت هيچ حد و مرزي ندارد و در همه شهرستان ها 
و روستاها در حال انجام است. در استان هرمزگان توزيع 100 بسته كمك 
معيشتي توس��ط حوزه مقاومت بسيج شهيد عيس��ي بهرامي سپاه ناحيه 
بندرعباس بخشي از اين اقدام است. محسن عباسي فرمانده حوزه مقاومت 
بسيج شهيد بهرامي سپاه ناحيه بندرعباس با بيان اينكه به مناسبت عيد قربان 
100 بسته كمك معيشتي توسط بس��يجيان اين حوزه در بين نيازمندان 
حوزه استحفاظي توزيع شد، گفت: »اين بسته ها شامل گوشت، برنج، روغن، 
رب گوجه فرنگي، ماكاروني و سويا به ارزش تقريبي هر بسته 3 ميليون ريال 
است.« به گفته اين مسئول، با كمك هاي خيرين در روز عيد غدير 400 بسته 

كمك معيشتي ديگر نيز بين نيازمندان تقسيم خواهد شد.


