
 فصل بارش ها در راه است
 مشكالت سيل زدگان پلدختر هنوز پابرجاست

وقتي در بهار سال گذشته، س�يل چندين استان را در هم نورديد 
و خس�ارات زيادي بر جاي گذاش�ت، مس�ئوالن اعالم كردند كه 
غافلگير شده اند. بعد از آن قرار شد در كنار بازسازي زيرساخت ها، 
فكري هم ب�راي حريم رودخانه ها و س�يل بندها بكنن�د تا دوباره 
غافلگير نش�وند. اما سيل هاي پاييز و زمس�تان همان سال نشان 
داد، هيچ كاري براي جلوگيري از اينگونه حوادث نش�ده و باز هم 
باران و بازهم سيل و باز هم تخريب. حاال و با نزديك شدن به فصل 
پاييز و آغاز بارش ها بخصوص در شمال و غرب كشور، لرستاني ها 
خواس�تار به نتيجه رس�يدن پروژه هايي هس�تند كه روي زمين 
مانده است. بخصوص زيرساخت هاي كش�اورزي پلدختر كه بعد 
از گذشت حدود 17 ماه از وقوع س�يل هنوز آماده نشده و زندگي 
كش�اورزان و فعاالن اين عرصه را تحت الش�عاع قرار داده است. 

    
وقتي سيل بهار 98 به چندين شهرستان لرستان خسارات زيادي وارد 
كرد، زيرساخت هاي اصلي در اثر سيل، رانش زمين و ريزش كوه آسيب 
ديدند. در آن زمان جاده هاي اصلي تخريب شدند و بروز مشكل در رفت 

و آمدها، معضالت را دوچندان كرد. 
ماه ها طول كشيد تا راه ها براي رفت وآمد آماده ش��وند. تا اواخر سال 
گذشته مشكالت كشاورزان آسيب ديده از سيل در پلدختر همچنان 

باقي بود و به يك مطالبه جدي از طرف مردم تبديل شد. 
در آن زمان كار به جايي رس��يد كه ام��ام جمعه پلدختر از اس��تاندار 
درخواست مي كرد حداقل براي چند س��اعت در مناطقي كه ماه ها از 
سيل و ويراني شان مي گذش��ت، حضور يافته و حداقل درد مردم را به 

دولتي ها و مسئوالن كشوري انتقال دهد. 
حجت االس��الم سيدمحسن موس��وي گفت: »مش��كالت كشاورزان 
سيل زده پلدختر اكنون به فراتر از آسيب تبديل شده از اين رو به كرات 
و صورت هاي مختلف با عجز به دفتر امام جمعه جهت پيگيري و توجه 
مسئوالن به مش��كالت آنان مراجعه مي كنند. كشاورزي تنها منبع و 
ممر درآمد مردم اين شهرستان است كه به ويژه روستاهاي چم مهر و 
با بازيد از نظر كشاورزي با مشكل مواجه و بيش از 100 تا 150 هكتار از 
زمين هاي اهالي هر كدام از اين روستاها به طور كلي از بين رفته و هم 

اكنون از نظر معيشت در تنگنا قرار دارند.«
هر چند صداي امام جمعه هم مثل صداي مردم به جايي نرس��يد و با 
آغاز سال جديد، اين بار كرونا ضرباتش را بر پيكر جامعه و قشر ضعيف 
وارد كرد. اما حاال و يكبار ديگر با نزديك ش��دن به فصل پاييز و شروع 
بارش ها، اين بار فرماندار پلدختر تأكيد كرده پروژه هاي سيل بايد تا قبل 
از آغاز فصل بارندگي به سرانجام برس��د وگرنه باز هم با مشكل مواجه 

خواهيم شد. 
حسن رضاييان با بيان اينكه در بحث سيل اقدامات خوبي در پلدختر 
انجام شده اما براي تكميل زيرس��اخت ها كارهاي بيشتري نياز است، 
به وجود چندين پروژه كالن در اين شهرستان اشاره كرده و ادامه داد: 
»اين پروژه ها توجه ويژه اي را مي طلبد و مي تواند براي اشتغالزايي كمك 

شاياني به مردم منطقه داشته باشد.«
و با بيان اينكه كشاورزي يكي از مزيت هاي اين شهرستان است، افزود: 
»در بحث آب كشاورزي، ترميم ايستگاه هاي پمپاژ و تكميل چند پروژه 
نيمه تمام اين بخش ضروري بوده و در معيشت مردم تأثيرگذار است. 
انتظار داريم س��ازمان جهاد كشاورزي و ش��ركت آب منطقه اي نگاه 

ويژه اي به ايستگاه هاي پمپاژ پلدختر داشته باشند.«
به گفته رضاييان در بخش كشاورزي پلدختر هرچقدر سرمايه گذاري 
شود تأثير مثبت خواهد داش��ت و مي توانيم در اين حوزه فعاليت هاي 

بهتري انجام دهيم. 
فرماندار پلدختر گفت: »بعضي از محصوالت كشاورزي پلدختر، قابليت 
صادرات به خارج كشور را دارند و اگر زيرساخت هاي اين كار فراهم شود، 

مي توانيم استفاده بهتري ببريم.«
هر چند مسئوالن اعالم كرده اند كه بخش زيادي از مشكالت سيل زدگان 
رفع شده اما در بخش تعمير و بازسازي منازل مردم سيل زده، موضوع 
جانمايي هاس��ت كه اصاًل درست انجام نش��ده و گرفتاري هاي زيادي 
براي ساكنان اين مناطق به وجود آورده اس��ت. در واقع تعداد زيادي 
از روستاهاي لرس��تان بر اثر س��يل به طور كامل تخريب شده و ايجاد 

روستا هاي جديد نيازمند مكان يابي و رفع معارض است.
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خطر ران�ش زمين      آذربايجان غربي
س�اكنان هش�ت 
شهرستان استان آذربايجان غربي را تهديد مي كند. 
هادي قاسمي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
آذربايجان غربي گفت: هم اكنون خطر رانش زمين 
ساكنان هشت شهرستان ، تكاب، سردشت، خوي، 
ش��اهين دژ، ماكو، چالدران، ش��وط و پلدشت را 
تهديد مي كند كه در اين راستا اقدامات متعددي 
در حوزه آبخي��ز داري در حال انجام اس��ت.  وي 
با تأكيد بر اينكه در مرحل��ه تثبيت خطر رانش 
زمين در استان هستيم، افزود: از سال 9۷ تاكنون 
طرح هاي آبخيز داري در ۳80 هزار هكتار از اراضي 
استان اجرا شده و تا پايان س��ال نيز پيش بيني 
مي ش��ود ۳80 هزار هكتار از اراضي اس��تان نيز 
تحت پوشش اين طرح قرار گيرد.  مديركل منابع 
طبيعي و آبخي��زداري آذربايجان غرب��ي با بيان 
اينكه اين اس��تان هم اكنون در اولويت اول خطر 

رانش زمين و لغزش اراضي در كش��ور قرار دارد 
كه بايد توجه جدي در اين خصوص صورت گيرد، 
تصريح كرد: عوامل انساني شامل تغيير كاربري 
اراضي، تخري��ب بي رويه مناب��ع طبيعي، چراي 

بيش از چهار برابري ظرفيت مراتع توس��ط دام 
مازاد، ساخت وساز در حاشيه رودخانه و مناطق 
خطرپذي��ر و همچنين بر اثر اج��راي طرح هاي 
عمراني از جمله سدس��ازي و احداث دكل هاي 

مخابراتي از مهم تري��ن عوامل ايجاد خطر رانش 
زمين است.  قاسمي پراكندگي زياد نقشه رانش 
زمين در اس��تان و توپوگرافي خاص منطقه را از 
ديگر ويژگي هاي گسترده و پيچيده رانش زمين 
در آذربايجان غربي برشمرد و گفت: عوامل طبيعي 
و انس��اني متعددي در س��ال هاي اخير موجب 
شده اس��تان در ش��رايط فعلي در معرض جدي 
رانش زمين قرار گيرد كه در اين راستا طرح هاي 
آبخيزداري بايد با جديت در استان اجرايي شود.  
وي با اش��اره به اينكه طبق پيش بيني ها، امسال 
۳9 طرح آبخيزداري با پوشش ۳80 هزار هكتاري 
در استان اجرا مي ش��ود، افزود: اجراي طرح هاي 
آبخيزداري در عرصه هاي ملي و نقاط حادثه خيز 
عاملي مهم در پيشگيري از بروز سيالب هاست و 
بايد براي جلوگيري از ايجاد سيالب ها طرح هاي 
آبخيزداري در نقاطي كه از پيش مطالعه و آماده 

شده است، به اجرا درآيد.

۸ شهرستان آذربايجان غربي در معرض خطر رانش زمين

افتتاح 16 طرح اقتصادي استان مركزي در هفته دولت 
همزمان با هفته     مركزي
دول�ت، 1۶ طرح 
اقتصادي در استان مركزي به بهره برداري مي رسد. 
جعفري كره��رودي رئيس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان مركزي گفت: 1۶ طرح 
اقتصادي و اشتغالزايي در اس��تان با مشاركت 
بخش خصوصي ايجاد و تكميل شده و همزمان 
با هفته دولت ب��ه بهره برداري مي ش��وند.  وي 
افزود: مجموع سرمايه گذاري صورت گرفته در 

اين طرح هاي اقتصادي و اشتغالزا، 5 هزار و ۲50 ميليارد ريال است كه بخشي از اين سرمايه  آورده بخش 
خصوصي و بخشي ديگر با اعطاي تسهيالت تأمين شده است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مركزي تصريح كرد: اين طرح هاي اقتصادي و اشتغال زا در شهرستان هاي زرنديه، ساوه، خمين، 
اراك و محالت مستقر هستند.  كرهرودي افزود: با بهره برداري از اين طرح هاي اقتصادي در هفته دولت، 
۴18 فرصت شغلي جديد در استان ايجاد مي شود.  وي ادامه داد: ۲۷۳ جواز تاسيس واحد صنعتي امسال 
در نقاط مختلف اين استان صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 15 درصد رشد داشته است. 

آغاز مرحله دوم رزمايش »ايران همدل« در كهگيلويه و بويراحمد 
مرحل�ه دوم      كهگيلويه و بويراحمد
يش  م��ا ز ر
ايران همدل كه با عنوان »اطعام حسيني«در 
كهگيلويه و بويراحمد از عيد غديرخم آغاز 
ش�د، ت�ا پاي�ان م�اه صف�ر ادام�ه دارد. 
قباد مبشري مديركل كميته امداد كهگيلويه 
و بويراحمد از آغاز مرحله دوم رزمايش ايران 
همدل از عي��د غديرخم در اس��تان خبرداد و 
گفت: مرحله دوم اين رزمايش با عنوان »اطعام 

حسيني« تا پايان ماه صفر براي اطعام نيازمندان ادامه دارد.  وي تصريح كرد: در مرحله نخست اين 
رزمايش در ماه مبارك رمضان، در استان 18 آشپزخانه مهدوي ايجاد شد و در مجموع بيش از 150 
هزار پرس غذاي گرم ب��ا اعتبار بيش از ۲ ميليارد تومان، بين خانواده ه��اي مددجويان و نيازمندان 

آسيب ديده از ويروس كرونا توزيع شد.

نوسازي 42 منطقه فرسوده در البرز 
استاندار البرز      البرز
از نوس�ازي و 
س�اماندهي ۴۲ محل�ه در باف�ت ناكارآمد 

شهري خبر داد. 
عزيزاهلل شهبازي استاندار البرز در جلسه ستاد 
بازآفريني شهري استان با اش��اره به نوسازي و 
س��اماندهي ۴۲ محله در بافت ناكارآمد شهري 
گفت: س��اماندهي بافت هاي ناكارآمد شهري و 
حاشيه نشيني مورد تأكيد مقام معظم رهبري 

است و تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان بايد براي س��اماندهي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
شهري وارد ميدان شوند.  وي با بيان اينكه ۴۲ محله در بافت ناكارآمد شهري استان البرز شناسايي شد كه 
حدود ۷00 هزار نفر جمعيت در آن مستقر هستند، افزود: بازآفريني شهري از سال 9۳ در دستور برنامه هاي 
دولت قرار گرفت و دستورالعمل آن نيز به استان ها ابالغ شده است و اميدواريم ستاد بازآفريني شهري با 
اهتمام ويژه، پيگيري كند.  استاندار البرز تصريح كرد: فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي و خدماتي بايد به 

اين محله ها اشراف كافي داشته باشند و مشكالت و موانع را براي رسيدگي اعالم كنند. 

اتصال مدارس خراسان شمالی به شبكه ملی اطالعات
مدي����ركل     خراسان شمالي
و  ارتباط�ات 
فناوري اطالعات خراسان شمالي از پيشرفت 
۸۵ درصدي پروژه اتصال مدارس اس�تان به 
ش�بكه ملي اطالعات در س�ه فاز خب�ر داد. 
علي مرتضوي مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
خراسان شمالي در جلسه كنترل پروژه هاي طرح 
USO و مش��كالت ارتباطي روس��تاهاي استان 
گفت: پروژه اتصال مدارس به شبكه ملي اطالعات 
در چهار فاز ابالغ و برنامه ريزي شده و تاكنون با پيشرفت فيزيكي 85 درصدي بيش از 800 مدرسه استان در 
سه فاز در سطح استان اجرا شده است.  وي افزود: در فاز چهارم، اتصال 55۷ مدرسه روستايي به اپراتور هاي 
تلفن همراه ابالغ شده است كه دورترين و محروم ترين نقاط استان را نيز شامل مي شود تا از طريق اين شبكه 

دسترسي به محتوا درسي براي تمامي دانش آموزان در جهت تحقق عدالت آموزشي فراهم شود. 

 افتتاح زائرسراي امامزاده
 محمدبن حسن)ع( اليگودرز در هفته دولت

   لرستان زائرس�راي امام�زاده محمدبن 
حس�ن)ع( اليگ�ودرز در هفته 

دولت افتتاح مي شود. 
حجت االسالم والمس��لمين عباس زاده معاون اوقاف و امور خيريه 
لرستان گفت: در راستاي خدمت رس��اني به زائران آستان مقدس 
امامزاده محمدبن حس��ن)ع( با هم��ت اداره اوق��اف و امور خيريه 
شهرستان اليگودرز، عمليات احداث اين زائر سرا كه دو طبقه است و 
داراي 1۶ اتاق و دو سوئيت است، به بهره برداري خواهد رسيد.  وي با 
بيان اينكه براي اتمام فاز اول اين زائرسرا ۷00 ميليون تومان هزينه 
شده است، افزود: فازهاي بعدي اين زائرسرا نيز بعد از افتتاح فاز اول 
اجرايي خواهند شد.  معاون اوقاف و امور خيريه لرستان ادامه داد: 
آستان مقدس امامزاده صاحب كرامت حضرت محمدبن حسن )ع( 
در فاصله 150 كيلومتري شهر اليگودرز قرار دارد.  عباس زاده بيان 
كرد: اين امامزاده ب��ا وجود قرارگيري در منطقه اي كوهس��تاني و 
صعب العبور بودن مسير دسترسي، در فصل تابستان ميزبان خيل 

عظيم زائراني  از استان هاي مختلف و همجوار است. 

 افتتاح يك هزار كالس درس 
در سيستان و بلوچستان 

بر اساس برنامه ريزي هاي انجام     سيستان وبلوچستان
شده يك هزار و ۵۰ كالس درس 
امسال در سراسر استان سيستان و بلوچستان افتتاح مي شود. 
رضا س��رحدي نيا مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه بخش قابل توجه اي از اين 
كالس هاي درس براي مهر آماده افتتاح خواهد شد تا دانش آموزان 
سيستان و بلوچستان از فضاي آموزشي استاندارد بهره مند شوند. 
گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده يك هزار و 50 كالس 
درس امسال سراسر اين استان به بهره برداري مي رسد.  وي افزود: 
در سال هاي اخير ميزان اعتبارات مصوب پروژه هاي مشاركتي هم 
رشد بسيار خوبي داش��ته به طوري كه از ۲00 ميليارد تومان در 
سال 9۶ به بيش  از ۳ هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيده است.  
سرحدي نيا تصريح كرد: همچنين ميزان مشاركت خيران در سال 
90 در مدرسه سازي در اين استان ۲۶ ميليارد ريال تعهد بوده كه 
رتبه ۲8 كشور را داش��تيم كه هم اينك اين عدد به افزون بر 950 

ميليارد ريال و رتبه سوم كشوري رسيده است. 

اطعام 1۵۰ هزار مددجوي كميته امداد 
اصفهان در عيد غدير خم

در مرحله دوم رزماي�ش ايران     اصفهان
هم�دل، 1۵۰ هزار پ�رس غذاي 

گرم بين نيازمندان اصفهاني توزيع شد. 
كريم زارع مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان گفت: 
در مرحله دوم رزمايش ايران همدل بيش از 150 هزار وعده غذاي گرم 
از عيد سعيد غدير خم آغاز شده و اجراي اين طرح بزرگ اطعام حسيني 
تا پايان ماه صفر ادامه دارد.  وي افزود: كميته امداد استان اصفهان در 
مرحله اول اين رزمايش با اجراي طرح اطعام مهدوي و مشاركت مردم 
نيكوكار استان بيش از 500 هزار وعده غذاي گرم و بيش از 110 هزار 
سبد كاالي اساسي به نيازمندان و مددجويان در ايام ماه مبارك رمضان 
توزيع كرد.  مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان ادامه 
داد: مردم نيكوكار جهت هماهنگي براي اهداي نذور خود از سراسر 
استان و در همه ساعات شبانه روز با شماره 091۳0۷88001 تماس 
گرفته يا وجوه نقد خود را به شماره حساب ۲۴0111۳091۴0۷۲ و 
شماره كارت ۶0۶۳۷۳۷00000۲509 نزد بانك قرض الحسنه مهر 

ايران به نام كميته امداد واريز كنند. 

 توزيع ۲۱۵ هزار بسته معيشتي 
به همت  سپاه فجر در مناطق محروم  فارس

 اجراي طرح هوشمند سازي كشاورزي 
به همت بسيج مهندسين سپاه قدس گيالن

از زم�ان آغ�از     فارس
دوم  مرحل�ه 
نهض�ت كم�ك مؤمنان�ه در اس�تان فارس 
تاكنون ۲1۵ هزار بس�ته معيشتي در ميان 
نيازمن�دان تهي�ه و توزي�ع ش�ده اس�ت. 
سردار يداهلل بوعلي جانش��ين  سپاه فجر  فارس 
در مراس��م توزيع هزار سري جهيزيه در استان 
فارس با بي��ان اينكه از زمان آغ��از مرحله دوم 
نهضت كمك مؤمنانه در استان فارس تاكنون 
۲15 هزار بسته معيش��تي تهيه و توزيع شده 
است، گفت: در مرحله نخست رزمايش استان 
فارس خوش درخش��يد و بيش از يك ميليون 
بسته معيشتي و بسته هاي بهداشتي به جامعه 
هدف تقديم شد.  وي افزود: مرحله دوم در سه 
فاز انجام مي شود كه فاز نخست در دهه واليت 
و امامت با نام احس��ان علوي، در دهه محرم با 
نام ايثار حس��يني و در دهه آخر ماه صفر با نام 
رحمت نبوي انجام مي شود.  جانشين  سپاه فجر 
 فارس با بيان اينكه در مرحله دوم تا امروز بيش 
از ۲15 هزار بسته معيشتي تهيه و توزيع شده 
است، تصريح كرد: در عيد قربان نيز بيش از 8۶ 
تن گوشت و ۳۴0 تن گوشت مرغ و بسته هاي 
لوازم التحرير و ساير بس��ته ها توزيع شده و در 

حال توزيع است.  سردار بوعلي با بيان اينكه روند 
خوبي در استان آغاز شده است، عنوان كرد: اميد 
است كه اس��تان فارس با مشاركت دستگاه ها، 
مردم و نيك انديش��ان در پايان اين سه مرحله 
عملكرد متفاوت نسبت به دوره نخست رزمايش 
داشته باشد.  وي با اش��اره به توزيع هزار سري 
جهيزيه در استان افزود: اين هزار سري جهيزيه 
به صورت مشاركتي با كمك سپاه و خود زوج ها 
صورت مي گيرد و تاكن��ون 1۴۷0 جهيزيه بنا 
بوده توزيع شود كه هزار سری آن امروز عملي 
شده است.  جانشين فرماندهي سپاه فجر استان 
فارس با بيان اينكه كميته امداد، ستاد اجرايي 
فرمان امام و همه رده هاي س��پاه در اين برنامه 
سهيم بوده اند، عنوان كرد: كميته امداد استان 
فارس ني��ز در دو هفته پي��ش 1500 جهيزيه 
توزيع كرده و به نوعي مي توان گفت در مجموع 
۳000 جهيزيه در مرحله دوم در نظر گرفته شده 
است.  سردار بوعلي با بيان اينكه نيروهاي سپاه و 
بسيجيان از ابتداي شيوع بيماري كرونا در عرصه 
خدمت رساني به مردم فعاالنه حضور داشته اند، 
ادامه داد: ۲ هزار و ۳00 نفر از بسيجيان نيز طي 
۲0 روز گذشته در فرآيند اهداي خون به بيماران 

نيازمند حضور داشته اند. 

   گيالن اج�راي ط�رح 
هوشمند سازي 
كش�اورزي براي نخس�تين بار در كشور به 
همت بسيج مهندسين س�پاه قدس گيالن 

براي تحقق »جهش توليد« آغاز شد. 
مرتضي مرادي مسئول سازمان بسيج مهندسين 
كش��اورزي س��پاه قدس گيالن گف��ت: طرح 
هوشمند سازي كش��اورزي براي نخستين بار 
در گيالن توسط اين سازمان اجرايي  شد.  وي 
آغاز نهضت سراس��ري جهش توليد در عرصه 
كش��اورزي و دامپروري را مورد اشاره قرار داد 
و با بيان اينكه گام هاي جدي براي تحقق شعار 
جهش توليد برداشته مي شود، افزود: كمك به 
خودكفايي در عرصه توليد محصوالت راهبردي 
نظير برنج، گن��دم، ذرت، كلزا و ج��و از جمله 
اهداف طرح هوشمند س��ازي كشاورزي است.  
مسئول سازمان بس��يج مهندسين كشاورزي 
سپاه قدس گيالن عملياتي شدن نهضت جهش 
توليد در استان گيالن با هدف افزايش عملكرد 
و حمايت وي��ژه از محصول اس��تراتژيك برنج 
را مورد اش��اره قرارداد و تصريح كرد: كمك به 
توليد گوش��ت قرمز مرغوب، واكسيناس��يون 
دام س��بك و س��نگين و پالك بندي دام ها از 

ديگر اهداف مورد توجه طرح هوشمندس��ازي 
كش��اورزي در بخش دامپروري است.  مرادي 
سازمان جهاد كش��اورزي و مؤسسه تحقيقات 
برنج را دو نهادي كه با سازمان بسيج مهندسين 
كشاورزي براي اجراي طرح ويژه برنج همكاري 
مي كنند اعالم كرد و گفت: طرح بسيج همگام 
با كشاورز مختص برنج بوده و براي حمايت از 
محصوالت راهبردي از دو سال گذشته به شكل 
ويژه در اس��تان گيالن اجرايي شده است.  وي 
افزايش مزارع تحت پوشش اجراي طرح بسيج 
همگام با كشاورز را مورد توجه قرار داد و افزود: 
اميدواريم امس��ال موفقيت هاي بيش��تري در 
حوزه توليد محصول راهبردي برنج حاصل شود 
و بتوانيم گامي جدي در جهت تحقق فرمايشات 
مقام معظم رهبري برداريم.  مس��ئول سازمان 
بسيج مهندسين كشاورزي سپاه قدس گيالن 
ارائه خدمات در تمام مراحل كاش��ت، داشت 
و برداش��ت برنج به كشاورزان اس��تان گيالن 
را توسط مهندس��ين بسيج كش��اورزي سپاه 
مورد تأكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: ترويج و 
آموزش، تغذيه مناسب و تحويل نسخه كودي 
مطلوب از جمله عوام��ل مهم افزايش عملكرد 

توليد برنج محسوب مي شود. 

   گلستان: علي محمد چوپاني رئيس اتاق بازرگاني گرگان گفت: بخش 
خصوصي با كمك اتاق بازرگاني گرگان و با نظر اداره كل ميراث فرهنگي 
استان در يكي از بهترين نقاط شهر گرگان يا محور اصلي تردد جاده اي 
بازارچه ۴ هكتاري فروش محصوالت صنايع دستي با ساير خدمات رفاهي 
ايجاد مي كند.  وي افزود: مس��ئوالن شهري جانمايي درست و خوبي در 
خصوص ايجاد بازارچه هاي ف��روش محصوالت صنايع كوچك و صنايع 

دستي ندارند و بايد از فعاالن اين حوزه نيز نظرخواهي كنند. 
  قزوين: معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
گفت: با توجه به نياز استان براي درمان مبتاليان به كرونا بيمارستان هاي 
استان قزوين با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد تومان تجهيز شدند.  محمدعلي 
معصومي تصريح كرد: از ابتداي اسفندماه سال 98 شيوع كوويد 19 اتفاق 
افتاد، بالفاصله در حوزه توسعه تالش كرديم منابع الزم را جذب كنيم، 
يكي از مهم ترين مواردي كه تجهيز آن خيلي به ما كمك كرد اورژانس 
بيمارستان بوعلي بود، كه به منظور بازسازي، تخريب  شده بود اما به صورت 

شبانه روزي در فاصله كوتاهي آماده خدمات رساني شد. 
  خراسان شمالي: مديرعامل بيمه سالمت خراسان شمالي از همكاري 
108 پزشك براي اجراي طرح نسخ الكترونيكي در اين استان تا شهريورماه 
سال جاري خبر داد.  دكتر رعنايي با اشاره به اينكه طرح نسخ الكترونيكي 
از سال 9۷ در اين استان در شهرستان اسفراين به صورت پايلوت اجرايي 
شد، گفت: طي اين سال فقط دو مطب همكاري هاي الزم را انجام دادند.  
وي ادامه داد: بعد از آن اين طرح در بجنورد در سال گذشته اجرايي شد كه 
در اجراي اين طرح ۳0 تا ۳5 مطب همكاري هاي الزم را انجام داده و تعداد 

نسخه هاي الكترونيكي ايجاد شده به ۳۳ هزار نسخه رسيد. 
  گلستان: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گلستان گفت: كارخانه 
توليد تخم مرغ كاسپين طاليي يكي از پروژه هايي است كه باعث تحول در 
اقتصاد استان مي شود.  قدرت اهلل عابدي افزود: اين واحد توليدي با زنجيره 
كامل در زميني به مساحت ۴00 هكتار تأسيس شده كه با تكميل ظرفيت 
آن، فرصت اشتغال براي بيش از ۷00 نفر به صورت مستقيم و ۲ هزار نفر 
به صورت غيرمستقيم فراهم  شده است.  وي خاطرنشان كرد: اين واحد 
توليدي قابليت توليد ساليانه ۷50 هزار تن تخم مرغ را دارد كه معادل ۲5 

درصد كل توليد تخم مرغ كشور است. 
  ايالم: مديرعامل شركت گاز استان ايالم گفت: شركت گاز استان ايالم 
بر اساس تكاليف قانوني و در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، در 
۴ ماهه اول سال جاري ۶00 اشتراك رايگان به خانوارهاي تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي )بهزيستي، كميته امداد، بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
واگذار كرده است.  عباس شمس اللهي افزود: اين شركت در راستاي انجام 
تكاليف قانوني و مسئوليت هاي اجتماعي، تاكنون1۷000 اشتراك رايگان 

به خانوارهاي تحت پوشش واگذار كرده است.

 سرمايه گذاري 9۰۰ ميليارد توماني 
بخش خصوصي در جزيره نگين بوشهر

مديركل بنادر و دريانوردي اس�تان      بوشهر
بوشهر از مشاركت بخش خصوصي با 
س�رمايه گذاري 9۰۰ ميليارد تومان در اجراي طرح هاي توسعه اي 

مجتمع بندري در جزيره نگين بوشهر خبرداد. 
سياوش ارجمندزاده مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهربا اشاره 
به مشاركت بخش خصوصي با س��رمايه گذاري 900ميليارد تومان در 
اجراي طرح هاي توسعه اي مجتمع بندري در جزيره نگين بوشهر گفت: 
مجتمع بندري نگين در زميني به مساحت ۴50 هكتار طراحي شده كه 
اكنون عمليات ساخت اسكله، پايانه ها و زيرساخت هاي بندري در 190 

هكتار آن اجرا شده است. 
وي با اشاره به مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح هاي بندري در 
جزيره نگين بوشهر افزود: تاكنون افزون بر ۴50 ميليارد تومان در اجراي 

اين طرح ها هزينه شده است.  
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با بيان اينكه با تكميل مجتمع 
بندري نگين تخليه و بارگيري بندر بوش��هر 11 درص��د افزايش پيدا 
مي يابد، ادامه داد: اكنون پنج درصد تخليه و بارگيري كاال در بنادر كشور 
از بوشهر انجام مي گيرد كه با تكميل مجتمع بندري نگين اين ميزان به 
1۶ درصد افزايش خواهد يافت.  ارجمندزاده گفت: با تكميل طرح ها در 
اين مجتمع بندري زمينه پهلوگيري كشتي هاي پهن پيكر با ظرفيت 

50 هزار تن فراهم مي شود.  
وي با اشاره به اينكه اجراي اين مجتمع بندري در سال 1۳9۳ با حضور 
رئيس جمهور آغاز شد، عنوان كرد: ايجاد تأسيسات زيربنايي مجتمع 
بندري نگين بوشهر شامل ساخت معابر، شبكه آب رساني، برق رساني 

داراي ۶0 درصد پيشرفت دارد.  
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر همچنين تأكيد كرد: برنامه هاي 
زيس��ت محيطي در اجراي طرح هاي بندري در اولويت سازمان بنادر و 
دريانوردي است.   ارجمندزاده گفت: اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
بوشهر در راستاي توانمند سازي خود اقدام به طراحي و پياده سازي يك 
سيستم مديريت منطقي مصرف حامل هاي انرژي و بهبود مداوم عملكرد 

انرژي در سه بندر بوشهر، گناوه و ديلم كرده است.

 برگزاري يوم العباس زنجاني ها 
در قالب كمك مؤمنانه 

امس�ال در مس�ير مراس�م يوم العب�اس11۰ ه�زار بس�ته در 
قال�ب كم�ك مؤمنان�ه چي�ده مي ش�ود ت�ا جل�وه اي باش�كوه 
از شورحس�يني م�ردم زنج�ان را ب�ه نماي�ش در بياي�د. 
رئيس هيئت امناي حسينيه اعظم زنجان، با بيان اينكه امسال يوم العباس 
تجلي  گاه عشق و مودت مردم زنجان خواهد بود، گفت: اين عشق و مودت 
در قالب كمك هاي مؤمنانه خواهد بود و در مسير مراسم يوم العباس110 
هزار بسته در قالب كمك مؤمنانه چيده مي ش��ود تا جلوه اي باشكوه از 
شورحسيني مردم زنجان را به نمايش بگذاريم.  عليرضا فيروز فر با بيان 
اينكه تالش مجموعه خادمين حس��ينيه اعظم زنج��ان اجراي منويات 
مقام معظم رهبري است و در اين ميان حفظ سالمت مردم و آرامش كادر 
درماني مورد توجه است، افزود: امسال بسته هاي معيشتي براي كمك به 
اقشار محروم جامعه در يوم العباس زنجان در مسير دسته حسينيه اعظم 
جايگزين حضور عزاداران مي شود و بر همين اساس اجراي نذورات قرباني 
در سال جاري در جهت و مسير كمك هاي مؤمنانه انجام مي شود.  وي با 
تأكيد بر اينكه هر فعاليتي كه تجمع ايجاد مي كند با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي خواهد بود، گفت: فعاليت دارالش��فاي حسينيه اعظم زنجان 
همانند س��ال هاي قبل نخواهد بود و براساس پروتكل هاي بهداشتي در 
اين مجموعه خدمات درماني ارائه خواهد ش��د.  به گفته فيروزفر امسال 
نيز همانند سنوات گذشته شخصيت هاي مهم استاني در حسينيه اعظم 
زنجان سخنراني خواهند كرد و در اين ميان عزاداران حسيني منويات مقام 
معظم رهبري را نصب العين خود قرار دهند.  وي از نصب تصوير شهيدان 
محور مقاومت و شهداي مدافع سالمت در ميدان انقالب خبرداد و گفت: 
امسال در ميدان انقالب تمثال سردار شهيد قاسم سليماني و ابوالمهدي و 
همچنين شهداي شاخص مدافع سالمت نصب خواهد شد.  فيروزفر با بيان 
اينكه مسير مراسم يوم العباس سياه پوش خواهد شد، گفت: چهارراه انقالب 
شهر زنجان يكي از سمبل هاي مراسم يوم العباس در اذهان عمومي نقش 
بسته است و در اين روز اين ميدان سياه پوش خواهد شد و پالكاردهاي از 

احاديث امام حسين )ع( در چهارراه انقالب نصب خواهد شد.

 صادرات 22۰ تن عسل اردبيل 
به كشورهاي حاشيه خليج فارس

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان     اردبيل
اردبي�ل از ص�ادرات ۲۲۰ تن عس�ل 
توليدي اردبيل به كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله )امارات، 

عراق، عمان( و مالزي خبر داد. 
خليل نيكشاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي اردبيل با اشاره به صادرات 
۲۲0 تن عسل توليدي اين استان به كش��ورهاي حاشيه خليج فارس از 
جمله )امارات، عراق، عمان( و مالزي گفت: در سال گذشته نيز 90 تن از 
عسل هاي توليدي در استان اردبيل به كشورهاي مختلف صادر شد.  وي 
با بيان اينكه براساس آمارگيري از زنبورستان هاي استان اردبيل در سال 
گذشته از فعاليت ۴ هزار و ۳ زنبوردار مقدار ۷ هزار و ۳۴0 تن عسل توليد و 
به بازار مصرف عرضه شده است، تصريح كرد: با توجه به اينكه استان اردبيل 
در دامنه سبالن واقع ش��ده و به دليل تنوع آب وهوايي، پوشش گياهان 
ش��هدزا و گرده زا، مراتع غني، گياهان دارويي و باغات و دانه هاي روغني 
عسل توليدي استان از كيفيت خاصي برخوردار بوده و تحت عنوان عسل 
سبالن مشهور است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل ادامه 
داد: ارائه تسهيالت بانكي، صدور دفترچه زنبورداري، صدور مجوز كوچ و 
استقرار، تأمين نهاده از جمله شكر، هماهنگي با بيمه روستايي و عشايري 
جهت بيمه زنبوردار، ثبت جهاني عسل سبالن، اجراي زيرساخت ها جهت 
توليد عسل پاك و سالم و بدون تغذيه، معرفي زنبورداران جهت تأمين ملكه 
اصالح شده، سوق دادن زنبورداران جهت توليد ساير فرآورده هاي زنبور 
عسل از جمله گرده، برموم، ژله رويال، زهر زنبورعسل، اجراي دوره هاي 
آموزش��ي زنبورداران و آش��نايي با علم نوين زنبورداري و غيره از جمله 

خدمات ارائه شده جهاد كشاورزي به زنبورداران است.


