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برگزاري دومين پويش مردمي
كودكان سايبري در استان مركزي
آفت سوءمديريتها
در تن  520هزار تن سيب اعال

سيب آذربايجان فاسد ميشود
از گوشه جادهها تا درون سردخانهها
سالهاستدرموردسيبآذربايجانغربيووضعيتوخيمخريداين
محصول از باغداران و فروش و صادرات آن صحبت ميشود .يادمان
نميرودروزهايآغازينمهرماهراكهكوهيازسيبهايزردوقرمزدر
كنار خيابانها و جادهها تلمبار شده بود و ناله باغداراني كه ميگفتند
«دولتيها فقط حرف ميزنند و نه از حمايت خبري است و نه كارخانه
فرآوريونهرفعموانعصادرات.فقطمينشينندوشاهدمتضررشدن
سرياليفعاالناينعرصههستند».امابازيهميشهباختسيبهابه
همين جا ختم نشده و حاال خبر ميرس�د همان مقدار سيب درجه
يك و صادراتي كه از ميان حدود يك ميليون و  300هزار تن محصول
دستچين شده و به سردخانهها فرستاده ش�ده بودند هم در حال
فاسدشدنهستندوتدابيرمسئوالنبازهمنتيجهنداده.بستهبندي
نامناس�ب ،نبود برنامهريزي براي حمايت از توليد ،كمبود كشتي و
كانتينر،خودتحريميوچالشبازگشتارز،تعليقكارتهايبازرگاني
تجار ،كمبود ناوگان يخچالي و عقبمان�دن در رقابت با محصوالت
خارجي دوباره نشان داد سوءمديريتها اولين درد اقتصاد و صنايع
ايران است و سيب ايران و آذربايجانغربي يكبار ديگر زمين خورد.

اواي��ل مهرماه س��الجاري بود كه رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي
آذربايجانغربي در جلسهاي كه به منظور بررسي ساماندهي و نظارت
بر خريد و فروش محصول س��يب صنعتي اس��تان به رياست استاندار
آذربايجانغربي تش��كيل شده بود با اش��اره به آغاز برداشت محصول
س��يب درختي در اين اس��تان ،پيشبيني كرد بيش از يك ميليون و
 270هزار تن سيب درختي از س��طح  60هزار و  713هكتار از باغات
بهدست بيايد.
اكبر كرامتي با بيان اينكه براساس برآوردهاي انجام شده ،امسال توليد
اين محصول حدود  20درصد نسبت به سال گذشته افزايش دارد ،ادامه
داد« :آذربايجانغربي در حال حاضر از لحاظ مقدار كشت و توليد سيب
درختي ،رتبه نخست را در كشور به خود اختصاص داده است».
وي با تأكيد بر اينكه انباشت س��يب در كنار جادههاي استان ممنوع
است و با متخلفان برخورد ميش��ود ،اظهار كرد« :از پارسال مراكزي
مجوز دريافت كردند تا در زمينه جمعآوري بهداشتي سيب زير درختي
اقدام كنند كه امس��ال  82مركز خريد ،كار خريد را بر عهده خواهند
داشت كه شامل  40مركز متعلق به سازمان تعاون روستايي 30 ،مركز
بخش خصوصي داراي مجوز از سازمان جهاد كشاورزي و  12سردخانه
ذخيرهسازي ميوه است».
هر چند از حرفهاي تكراري اين مسئول ميشد فهميد كه عزمي براي
حمايت از باغداران و جلوگيري از تلف ش��دن سيبها وجود ندارد ،اما
وي همچنان از «بايد»ها و «بشود»ها ميگفت و معلوم نبود مخاطبش
چه كسي است و كدام سازمان و نهاد و ادارهاي ميخواهد اين توصيهها
را عملياتي كند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجانغربي گفت:
«بايد مسوالن ذيربط تمهيدات و راهكارهاي اساسي در زمينه تسهيل
و توسعه روند صادرات محصوالت كشاورزي مخصوصا سيب درختي
را اتخاذ كنند».
البته در اين جلسه ،بهنام تاجالديني نايب رئيس كميسيون كشاورزي
ات��اق بازرگاني ،صناي��ع ،معادن و كش��اورزي نيز با بيان اينكه س��ال
گذشته  885هزار تن س��يب درختي به كشورهاي خارجي صادر شد
كه حدود  70درصد از آن ،تولي��د آذربايجانغربي بوده ،گفت« :از اين
ميزان صادرات  326ميليون دالر ارزآوري براي كشور داشت كه بايد
تمهيدات الزم براي توسعه صادرات محصول سيب در بازارهاي جهاني
فراهم شود».
صادرات فقط روزي هزار تن
هنوز س��ه ماه از برداشت س��يب آذربايجانغربي و حرفهاي شيرين
مس��ئوالن نميگذرد كه اگر هزاران تن محصولي كه در كنار جادهها
فاس��د ش��دند را ناديده بگيريم ح��اال  ۵۲۰ه��زار تن س��يب هم در
سردخانههاي استان شروع به خراب شدن كردهاند.
هر چند كارشناسان هر سال هش��دار داده و اعالم ميكنند بايد مقدار
زيادي از سيبها در همان زمان برداشت يا اگر وارد سردخانه ميشوند
در حجم باال آماده صادرات ش��وند ،اما بهرغم برپايي جلس��ات بيثمر
هميش��گي دوباره بخش اعظمي از يك ميليون و  ۳۰۰هزار تن سيب
توليد شده آذربايجانغربي در س��ردخانهها انباشته شده و كمتر از دو
ماه براي صادرات وقت دارند .در غير اين صورت آنها هم فاس��د و بايد
دور ريخته شوند.
با كنار هم قرار دادن حرفهاي مسئوالن مشخص ميشود ،وعدههاي
آقايان در رابطه با تش��كيل كميته ويژه سيب ،نقش��ه راه ،فعال كردن
ديپلماسي اقتصادي و رايزني با كش��ورهاي هدف آبي براي رفع موانع
صادرات به نتيجه نرسيده و صادرات اين محصوص آنقدر كند است كه
روزانه فقط هزار تن سيب از آذربايجانغربي خارج ميشود.
با در نظر داشتن وجود بيش از  ۵۲۰هزار تن سيب در سردخانهها بايد
نزديك به شش ماه زمان جهت صادرات تمامي سيبها در نظر داشته
باش��يم و چون طي ماههاي آينده فاسد شدن س��يبها آغاز ميشود
امس��ال هم بايد منتظر شنيدن داس��تان تلخ و تكراري هدر رفت اين
محصول باشيم.
همان رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجانغربي كه از سه ماه قبل
در مورد رفع موانع حرف ميزد ،حاال ميگويد« :امسال  ۸۰۰هزار تن
سيب در سردخانههاي استان ذخيرهسازي شده بود كه از اين ميزان هم
اكنون  ۵۲۰هزار تن چشم انتظار رفع موانع صادراتي است و تنها دو ماه
طاليي براي صادرات اين ميزان محصول باقي مانده است».
كرامتي تازه متوجه شده كه بازگشت ارز ،تعليق كارت بازرگاني تعدادي
از تجار آذربايجانغربي و نبود كشتي و كانتينر در جنوب كشور براي
ارسال س��يبها به هندوس��تان ،از مهمترين موانع پيشروي صادرات
سيب استان است.
البته در كنار اين عوامل بايد نوع بستهبندي ،نبود ناوگان حمل ونقل ،باال
بودن هزينههاي توليد ،زودآوري محصول به همراه سنتي بودن بخش
كشاورزي را هم در نظر داشت كه متوليان امر هر سال در مورد آنها حرف
ميزنند و كسي خود را مسئول رفع و حل مشكالت نميداند.
آذربايجانغربي هر سال در ش��رايطي باغات خود را گسترش داده و با
افزايش ميزان توليد سيب روبهروس��ت كه هم اكنون  ۸۰هزار خانوار
به صورت مستقيم از طريق توليد محصوالت باغي در اين استان امرار
معاش ميكنند.
اما اين افزايشها چند سالي است به كابوس نبود مشتري و بازار مناسب
تبديل شده و متضرر شدن اقتصاد كشاورزي و باغداران آنها را به فكر
تغيير شغل يا مهاجرت انداخته است.

فرماندهانتظامي
   مركزي
استان مركزي از
آغاز دومين پويش مردمي كودكان سايبري
با شعار «پليس فتا ،حامي كودكان در فضاي
مجازي» همزمان با سراس�ر كشور خبر داد.

سردار حسن مفخمي شهرستاني فرمانده انتظامي
استان مركزي گفت :نبودن دانش و مهارت كودكان
در صيانت از دادههاي شخصي ،استفاده از ابزارهاي
هوشمند و فناوريهاي روز و ناآشنايي والدين به
استفاده صحيح و همچنين عدم آشنايي با نحوه
نظارت بر فرزندان در فض��اي مجازي و ضعف در
آگاهي تبعات به اشتراكگذاري اطالعات شخصي
خود به خصوص ش��بكههاي اجتماعي ،چالش
مرتبط با وضعيت س��واد كاربري فضاي مجازي
والدين و ك��ودكان را به وجود آورده اس��ت .وي
با اش��اره به آغاز طرح پويش مردم��ي «كودكان
سايبري» در اس��تان مركزي همزمان با سراسر
كشور تصريح كرد :در چارچوب اين پويش سعي
ت بسترهاي رسانههاي نوين،
بر آن است تا از ظرفي 
رسانه ملي ،برخط و همچنين فضاي فيزيكي در
معابر و ادارات و سازمانها و با همكاري داوطلبانه
تمام��ي فرهيختگان عالقهمند به مش��اركت در
امر فرهنگس��ازي و آگاهس��ازي هموطنان در
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اهداي 2هزار سري جهيزيه به نوعروسان
چهارمحالوبختياري
   چهارمحال وبختياري بهگفتهمسئول
قرارگاهجهادي
امام رضا(ع) چهارمحال و بختياري با اهداي
2هزار سري جهيزيه ميان نوعروسان استان
ثبت نام مرحله دوم آن كه قرار است در سال
آينده توزيع شود ،آغاز شد.

حوز ه پيشگيري از جرائم سايبري ،استفاده شود.
اين مس��ئول انتظامي افزود :تمامي شهروندان،
اصحاب رسانه و فعاالن فضاي مجازي ميتوانند
با #كودكان_سايبري در تحقق راهبردهاي لحاظ
شده در اين پويش مردمي مشاركت داشته باشند.
مفخمي شهرس��تاني ادامه داد :از كاربران فضاي
مجازي درخواس��ت ميش��ود به پويش مردمي
«كودكان سايبري» با ش��عار «پليس فتا ،حامي
كودكان در فضاي مجازي» بپيوندند تا با هم افزايي
جمعي ارتقا سطح دانش و مهارت استفاده مناسب
و مؤثر از فضاي مجازي در خانوادهها و راهكارهاي
اثربخش براي ايمنس��ازي فرزندان در اين فضا
بهمنظوربهرهمنديبيشترازفرصتهاوپيشگيري
ازآسيبهاياجتماعيتسرييابد .ويگفت:ايجاد
ن گفتمان سواد فضاي مجازي براي كودكان
جريا 
مبتني بر آموزشهاي پيش��گيري از وقوع جرائم
سايبري در اس��تان و افزايش سطح توجه جامعه
و رس��انهها به اين موضوع از نكاتي است كه اميد
است به آن دست پيدا كرد .اين مسئول انتظامي با
بيان اينكه اين پويش مردمي از امروز 25ديماه در
استان مركزي آغاز ميشود ،گفت :با نامگذاري ايام
پويش در هفت روز اجراي اين طرح در هر روز به
يك موضوع به صورت ويژه پرداخته ميشود.

مجيد حيدري مس��ئول قرارگاه جه��ادي امام
رضا(ع) چهارمحال و بختياري با اشاره به توزيع
 ۲هزار س��ري جهيزيه ميان نوعروسان نيازمند
استان ،گفت :ثبت نام مرحله دوم طرح جهيزيه
كه قرار است در س��ال آينده به واجدين شرايط
اهدا شود ،آغاز و تا اس��فند ماه ادامه دارد .وي با
اشاره به شرايط طرح جهيزيه براي نيازمندان و
نوعروسان استان ،افزود :آمادهسازي جهيزيهها
به صورت مشاركتي در سه طرح است كه بخشي
از س��رمايه آن از س��وی خيرين ،بخشي توسط
قرارگاه امام رضا(ع) و بخش ديگر آن از س��وي
كارخانهها با تخفيف براي اق�لام و كاالها انجام
ميگيرد .مسئول قرارگاه جهادي امام رضا(ع)
چهارمحال و بختياري به توزيع  20هزار بس��ته
مواد غذايي در استان همگريزي زده و ادامه داد:
اين بستهها شامل برنج ،ماكاروني ،مرغ ،حبوبات،
روغن و مواد خوراكي بود كه به دست خانوادههاي

نيازمند رسيد .حيدري با اشاره به كمكرساني
به زلزلهزدگان منطق��ه بازفت ،گفت :پس از اين
حادثه گروههاي جهادي قرارگاه امام رضا(ع) در
روس��تاهاي دهناش ،مهديآباد ،درهباغ مستقر
و به خدمترساني پرداختند .وي افزود :پس از
شناسايي روستاهاي آسيبديده و خانوادههاي
نيازمند بستههاي معيشتي براي اين افراد تهيه
شد ،كه ارزش هر بس��ته مواد غذايي  700هزار
تومان و شامل ماكاروني ،برنج ،روغن ،رب گوجه،
سويا و حبوبات بود که به روستاهاي صعبالعبور
مثل دره هندو با استفاده از چهارپايان كمكها
صورت گرفت .اين مسئول ادامه داد :همچنين
تهيه ويلچر و توزيع لوازمالتحرير از جمله اقدامات
اين قرارگاه بوده است .حيدري تصريح كرد :توزيع
راي��گان لوازمالتحرير در دهس��تان موگويي در
شهرستان كوهرنگ و مابقي روستاهاي محروم از
ديگر اقدامات اين قرارگاه بود .وي گفت :استقبال
خوب مردم موجب باال رفتن روحيه اين قرارگاه
شده اس��ت ،در كنار اين ش��ور و انگيزه قرارگاه
جهادي امام رضا(ع) براي س��ال آينده در حال
برنامهريزي است تا در زمينه اشتغال ورود پيدا
كند ،هدف روستاهاي محروم است كه با ايجاد
شغل پايدار موجب درآمدزايي شود.

شناسايي ۱۵۰نخبه از فرزندان شهدا و ايثارگران لرستان

اشتغالزايي 20هزار نفري در صنايع دستي اردبيل

سردار مرتضي كش��كولي فرمانده سپاه حضرت
ابوالفضل(ع) لرستان با بيان اينكه تعداد شهداي
استان از  ۶۳۰۰ش��هيد به  ۶۵۴۴شهيد افزايش
پيدا كرده است ،گفت :از میان فرزندان خانواده این
شهدا و همچنین ایثارگران استان 150نخبه شناسايي شدند .وي افزود :كارها و امور كنگره شهداي لرستان با
 ۲۱۷برنامه در ۲۲كميته در حال پيگيري بوده و قرار است ،اجالسيه نهايي در پايان سال ۱۴۰۱يا ارديبهشت
 ۱۴۰۲برگزار شود .اين مقام مسئول با بيان اينكه گنگره در چهار حوزه پيش ميرود ،ادامه داد :در حوزه فيلم و
مستند قرار است ۳۸مستند و فيلم تهيه شود كه تاكنون ۱۵مستند در دستور كار قرار گرفته است .كشكولي
گفت :همچنين مقرر شده بود كه ۷۵۲كتاب تأليف شود و ۴۰درصد آن محقق شده است .وي افزود :از ثبت و
ضبط خاطرات  ۵هزار خانواده شهدا تنها ۷۵۰مورد ضبط شده است و نيازمند تسريع در اين كار هستيم.

توحيد دالورقوام مع��اون صنايع دس��تي ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردش��گري اردبيل در
جري��ان بازدي��د از كارگاه توليد ظروف س��فالي و
سراميكي گفت :در حال حاضر 20هزار نفر در حوزه
صنايع دستي استان فعاليت ميكنند .وي با اشاره به حمايتهايي كه از فعاالن اين عرصه صورت ميگيرد ،تأكيد
كرد :يكي از اينحمايتها تقويت مباحث آموزشيبراي فعاالن صنايعدستيوعالقهمندان اينبخش است .ضمن
اينكهازتوانمنديآموزشگاههايبخشخصوصينيزدرزمينهارائهبرنامههايآموزشيومهارتياستفادهميكنيم
و اميدواريم از ظرفيت علمي و آموزشي به وجود آمده عالقهمندان بيشتر استفاده كنند .اين مسئول تسهيالت
پرداخت شده به فعاالن اين حوزه را كمبهره و قرضالحسنه اعالم كرد و افزود :در اين زمينه نيز از ابتداي امسال
تسهيالت مناسب در حوزههاي مختلف صنايع دستي پرداخت شده و تا پايان سال اين فرآيند ادامه دارد.

به گفته معاون
    اردبيل
صنايع دستي
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
اردبيل بيش از  20هزار نفر در حوزه صنايع
دستي اس�تان مش�غول فعاليت هستند.

فرمانده سپاه
    لرستان
حضـــ�ر ت
ابوالفضل(ع) لرستان از شناسايي  150نخبه
كه همگي جزو فرزندان شهدا و ايثارگران
استان بودند ،خبرداد.

    مازندران

   فارس

برداشتن تومور مغزي
براي اولين بار در حالت بيداري

به گفته رئيس بيمارس�تان آيتاهلل روحاني بابل نخس�تين عمل
برداشتنتومورمغزي،درحالتبيداريدراينمركزدرمانيانجامشد.

ابراهيم حجازيان رئيس بيمارستان آيتاهلل روحاني بابل با بيان اينكه
با همكاري تيم جراحي مغز و اعصاب و تيم بيهوشي اين مركز درماني
براي نخستين بار در مازندران ،عمل جراحي برداشتن تومور مغزي
در حالت هوشيار و بيدار با موفقيت به انجام رسيد ،گفت :اين روش
ميتواند باعث كاهش آس��يبهاي مغزي و كمك به خارجسازي
حداكثري تومور شود .وي افزود :بيمار مرد ۴۵ساله با تشخيص تومور
مغزي در نيمكره چپ بود كه با توجه به محل تومور و نزديكي آن به
بافتهاي عملكردي مهم مغز ،الزم بود هنگام برداشتن تومور از نظر
تكلم به صورت مداوم تحت پايش و بررسي قرار گيرد .اين مسئول
ادامه داد :حين جراحي و برداشتن تومور ،اختاللي در تكلم بيمار ايجاد
نشد و پس از جراحي نيز بيمار مشكل خاصي نداشت.

    خراسان رضوي

اهداي  228كليه
به بيماران نيازمند در فارس

مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي فارس از اهداي
 228كليهافرادبيمارمرگمغزيبهنيازمنداندرايناستانخبرداد.

عيدالحميد كشاورز مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي
فارس گفت :پارسال  ۳۶۵پيوند كليه از مرگ مغزي در فارس داشتهايم
اين ميزان تا پايان آذرماه امسال به  ۲۳۲مورد رسيده كه  ۲۲۸اهدا از
بيمار مرگ مغزي بوده اس��ت .وي با بيان اينكه يك فرد مرگ مغزي
ميتواند جان هشت نفر را نجات دهد ،افزود :هم اكنون  ۲هزار و ۲۲۸
بيمار دياليزي در سطح استان داريم كه بسياري از آنها چشم انتظارپيوند
كليهاند .اين مسئول با بيان اينكه فارس در آمار رضايت به اهداي عضو از
خيلي از استانها جلوتر است ،ادامه داد :كسي كه مرگ مغزي ميشود
ديگر احتمال برگش��ت او به زندگي وجود ندارد و مرگ مغزي با كما
فرق دارد ،البته فرد دچار مرگ مغزي حتي اگر كارت اهدا داشته باشد،
رضايت اولياي دم به منظور اهداي عضو حتماً بايد وجود داشته باشد.

كاشت یکهزار نهال
در اراضي فرسايش بادي گناباد

رئي�س اداره مناب�ع طبيع�ي و آبخي�زداري گناب�اد گفت:
بيش از يكه�زار اصله نه�ال در منطق�ه عمران�ي و كانون
بح�ران فرس�ايش ب�ادي اي�ن شهرس�تان كاش�ته ش�د.

محمدرضا نخعي ،رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان
گناباد ،گفت :نقشآفريني مردم و مسئوالن در راستاي تحقق پويش
ملي ايران سرس��بز ،ايران قوي و باحضور مردم و مس��ئوالن بيش از
يكهزار اصله نهال از نوع تاغ در س��ههكتار از منطقه عمراني واقع در
كانون بحراني فرسايش بادي شهرستان غرس شد .وي افزود :با توجه به
استقبال مردم و ساكنان محلي پيشبيني ميشود تا پايان سالجاري
بيشاز4هزاراصلهنهالدرعرصههايمنابعطبيعيكاشتهشود .رئيس
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان گناباد ادامه داد :با توجه به
نقش كاشت درخت براي مهار كانون بحراني فرسايش بادي الزم است
اين مهم تا زمان رفع اين معضل زيستمحيطي ادامه داشته باشد.

اجراي طرح بادشكن غير زنده درحاشيه درياچه اروميه

    آذربايجانغربي باهدفجلوگيري
از حركـــ�ت
ماس�ههاي روان و گرد وغبار ،طرح بادشكن
غيرزنده به مساحت  ۱۶۳كيلومتر در حاشيه
درياچه اروميه اجرا شد.

ميرصمد موسوي ،سرپرست اداره كل منابع طبيعي
و آبخيزداري آذربايجانغربي ب��ا بيان اينكه طرح
بادشكن غيرزنده براي تثبيت كانونهاي گرد وغبار
حاشيه درياچه اروميه به مساحت ۱۶۳كيلومتر اجرا
ميشود ،گفت :با توجه به وضعيت اقليمي منطقه،
وزش بادهاي فصلي و مداوم و ايجاد طوفانهاي نمك
در منطقه يكي از مؤثرترين راهكارهاي جلوگيري از
پيشروي گ��رد وغبار اجراي طرح تثبيت ش��ن با
اجراي بادشكن غير زنده است .وي عمليات مرمت
تشتك در شش منطقه در حاشيه درياچه ،عمليات
كنتورفارو ،آبياري دورهاي در  ۱۰منطقه ،واكاري در
چهار منطقه مرنگلو ،سپرغان ،چوپانلوي سلماس

و آغداش ميان��دوآب را از ديگر اقدام��ات اين اداره
كل در زمين��ه احياي درياچه ارومي��ه عنوان كرد.
سرپرس��ت اداره كل منابع طبيع��ي و آبخيزداري
آذربايجانغربي همچني��ن از اجراي عمليات بوته

تصفيهخانه سد سرابي تويسركان افتتاح ميشود

تصفيهخا ن�ه
    همدان
س�د س�رابي
تويس�ركان با  92درصد پيشرف فيزيكي
اوايل س�ال آينده به بهرهبرداري ميرسد.

مديرعامل شركت آب منطقهاي همدان با اشاره
بهپيشرفتفيزيكي۹۲درصديتصفيهخانهسد
سرابي تويسركان با مشاركت بخش خصوصي
گفت :طرح تصفيهخانه س��د س��رابي به روش
 BOTاجرا ش��ده اس��ت و هزينه اي��ن طرح
۲۸ميليارد تومان بوده كه به قيمت امروز طبق نظر سرمايهگذار حدود ۱۰۰ميليارد تومان سرمايهگذاري
شده است .وي با اشاره به اينكه اين سد با حجم مخزن  2/8ميليون مترمكعب با هزينه اعتباري حدود
۶۰ميليارد تومان ساخته شده و حجم كنوني سد برابر  2/7ميليون متر مكعب است ،افزود :از اين سد
ساالنه  ۷ميليون متر مكعب آب آشاميدني شهرستان و  2/5تا  3ميليون متر مكعب حقآبه كشاورزي
اراضي پاييندست تأمين شود .مديرعامل شركت آب منطقهاي همدان ادامه داد :طول خط انتقال آب از
سد سرابي تا محل تصفيهخانه و شهر تويسركان برابر ۱۵كيلومتر است كه شامل خط انتقال آب خام از سد
تا تصفيهخانه و خط انتقال آب پاك يا تصفيه شده از تصفيهخانه به مخازن داخل شهر تويسركان است.

كاري با هدف اجراي درياچ��ه اروميه نيز خبرداد
و افزود :در اين مدت عملي��ات بوتهكاري در چهار
منطقه انگنه ،مرنگلو ،جبل ،آغداش مياندوآب اجرا
شده است .موسوي با اشاره به عمليات بذركاري در

دو منطقه حاش��يه درياچه ارومي��ه تصريح كرد:
بذرپاشي در  ۵۲هكتار ،كوددهي ،سمپاشي ،قرق،
طرح ترس��يب كربن براي افزايش درآمد و كمك
به معيشت خانوارهاي روستايي ساكن در حاشيه
درياچه با هدف حفظ پوشش گياهي حاشيه درياچه
اروميه انجام يافته است .وي افزود :جبل كندي در
آذربايجانغربي در  40كيلومتري شهر اروميه و در
شمال درياچه قرار دارد كه يكي از كانونهاي مهم
گرد وخاك و بحرانيترين منطقه در استان بود .به
طوري كه از س��ال  94 - 93با كوچكترين وزش
باد ،طوفان ش��ن نمكي به راه ميافتاد و در نهايت
موجب شد چند روستاي اطراف آن تخليه و خالي از
سكنه و كشاورزي تعطيل شود .اين مسئول ادامه
داد :منطقه جبلكندي تا  20سال پيش كام ً
ال زير
آب بود و با عقبنشيني ساالنه  40سانتيمتر از آب
درياچه اروميه از سال  1374به كانون بحران گرد
وخاك تبديل شده است.

اجراي طرح امداد هوشمند خراسانشمالي با 93درصد پيشرفت

 ۹۳درص�د
   خراسان شمالي
بر نا مهه�ا ي
طرح امداد هوش�مند وكار آم�د در كميته
ام�داد خراسا نش�مالي اج�را ش�د.

مجي��د اله��يراد مدي��ركل كميت��ه ام��داد
خراسانش��مالي گف��ت :با هم��كاري تمامي
امدادگران و مددكاران كار ثبت اوليه اطالعات
خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد به خوبي
انجام شده است و تاكنون  ۹۳درصد پيشرفت
داش��ته اس��ت .وي افزود :تاكنون اطالعات بيش از  ۴۶هزار خانوار در اين سامانه ثبت شده است و
اطالعات  3هزار و  ۵۰۰خانوار باقيمانده نيز با تالش همكاران كميته امداد طي چند روز آينده به پايان
ميرسد .اين مسئول ادامه داد :اين سامانه موجب هم افزايي و شناخت مؤسسات مراكز نيكوكاري و
هدفمند كردن ارائه خدمات به نيازمندان است .الهيراد گفت :در اين سامانه بيش از  ۲۷آيتم شامل
اطالعات فرهنگي ،اقتصادي ،اشتغال ،تحصيلي و نيازمندي خانوارها ثبت شده است و طي اجراي
اين طرح تمامي مددجويان از طريق ثبت درخواست در پنل اختصاصي و از طريق موبايل ،تبلت يا
دفاتر پيشخوان به درخواست آنان رسيدگي ميشود.

ساخت  32واحد مسكن

به همت خيرين براي مددجويان زنجاني
كلن�گ س�اخت  ۳۲واح�د مس�كن
   زنجان
خيرس�از ب�راي مددجوي�ان تح�ت
حمايت زنجان به زمين خورد و قرار است اين خانهها در عرض 20
ماه آماده و تحويل خانوادههاي هدف شود.

س��يد مرتضي بختياري كه براي حضور در آيين كلنگزني پروژه ۳۲
واحدي مس��كن احداثي مركز نيكوكاري حض��رت ابوالفضل(ع) براي
مددجويان تحت حمايت به زنجان سفر كرده بود در اين مراسم گفت:
تأمين مسكن براي مددجويان بسيار حائز اهميت است و وجود خيران در
اين رابطه ميتواند بسيار كمكحال بوده و فضا را براي كار در اين حوزه
فعال كند .وي تصريح كرد :با توجه به مراسم كلنگزني ،انتظار داريم
اين واحدها ظرف مدت  ۲۰ماه در اختيار مددجويان قرار گيرد كه اين
امر كمك بسيار خوبي براي خانوادههاي تحت پوشش است .بختياري
با تأكيد بر اينكه مس��كن يكي از دغدغههاي اصلي خانوادههاي تحت
پوشش اس��ت ،ادامه داد :با برنامهريزي و بهرهمندي از توان ارگانهاي
مرتبط ميتوانيم گامهاي مؤثري برداشته و بخشي از مشكالت را برطرف
كنيم؛ البته در اين راستا نياز به پش��تيباني همهجانبه و حضور خيران
داريم .در اين مراسم مديركل راه و شهرسازي زنجان نيز بااشاره به اينكه
در استان در حوزه مس��كن محرومان اقدامات خوبي انجام شده است،
گفت ۱۵۰۰ :خانواده محروم در استان زنجان كه تحت پوشش نهادهاي
حمايتي هستند ،نياز به مسكن دارند كه براي اين افراد در قالب طرحهاي
مختلف سعي شده است مسكن تهيه شود .مسعود بياتمنش تصريح
كرد :در اين راستا كميتهاي در ش��وراي مسكن استان با عنوان كميته
مسكن محرومان تشكيل شده است تا همه موارد در اين حوزه جمعآوري
و براي رفع آن اقدامات الزم انجام ش��ود .وي با بيان اينكه خوشبختانه
بنياد مستضعفان همكاري خوبي در رابطه با تأمين مسكن محرومان در
استان انجام داده است ،گفت :ستاد اجرايي فرمان امام با در اختيار قرار
كحال ما باشد.
دادن زمين مورد نياز تالش دارد تا در اين حوزه كم 

اجراي طرحآمايش صنعت در شهرستانهاي
كرمان با هدف ايجاد اشتغال
وزارت صمت براي تمام شهرستانهاي
   كرمان
كرمان ،طرح آمايش صنعت ،معدن و
تج�ارت دارد و در اي�ن ط�رح هم�ه فرصته�ا و ظرفيتهاي هر
شهرس�تان با هدف تأمين اش�تغال آن منطقه ،بررسي ميشود.

س��يدرضا فاطمي امين وزير صنعت ،معدن و تجارت با سفر به كرمان وارد
شهرستانكهنوجشدهوازمجتمعمعدنيتيتانيوماينمنطقهبازديدكرد .وي
در اين بازديد گفت :اين واحد فرآوري تيتانيوم سالها پيش در كهنوج تعريف
شده و حدود يك سالو نيم گذشته به بخش خصوصي واگذار شد كه نسبتاً
پيشرفت فيزيكي آن در اين يك سال ونيم بهتر شده است .وي با بيان اينكه
براي تمام شهرستانها از جمله كهنوج ،طرح آمايش صنعت ،معدن و تجارت
داريم و در اين طرح همه فرصتها و ظرفيتهاي هر شهرستان با هدف تأمين
اشتغال آن منطقه ،بررسي ميشود ،از حمايت وزارتخانه صمت از اين پروژه
خبرداد .وزير صمت ميزان پيشرفت فيزيكي واحد فرآوري تيتانيوم كهنوج را
در حال حاضر حدود  ۴۰درصد اعالم كرد و افزود :اگر پيشرفت فيزيكي آن به
 ۶۰درصد برسد ،ما در تسهيل تأمين مالي به آنها كمك خواهيم كرد تا زودتر
اين مجتمع به بهرهبرداري برسد .فاطمي امين ادامه داد :سرمايهگذار اعالم
كرده در بهمن سال آينده اين پروژه به بهرهبرداري ميرسد و ما انتظار داريم
كه تا پاييز سال آينده اين اتفاق بيفتد .وي درباره فاز دوم اين پروژه گفت :اگر
فاز دوم مقرونبهصرفه باشد ،به سرمايهگذار اجراي آن را پيشنهاد ميكنيم
ولي نبايد به علت مسائل سياسي ،پروژههايي كه صرفه اقتصادي ندارند را در
مناطق تعريف كرد .وزير صمت بيان كرد :در شهرستان كهنوج معادن زيادي
وجود دارد و قول ميدهيم تا پايان سال پروژههاي سرمايهگذاري كه ميتواند
اشتغالمناسبيبراياينمنطقهايجادميكندطراحيودراولويتپيگيريها
قرار گيرد .الزم به ذكر است ،ظرفيت ساالنه اين مجتمع  ۱۳۰هزار تن است
و زمينه اشتغال  ۲۶۰نفر را فراهم كرده است.

بوشهر :استاندار بوشهر در نشست با مديرعامل برق منطقهاي فارس
و بوشهر گفت :با وجود آنكه در اس��تان بيش از  5هزار و  200مگاوات برق
توليد ميشود ،اما در تابستان با مشكل برق و افت ولتاژ مواجه هستيم .احمد
يزادهباتأكيدبرتأمينبرقموردنيازمردمتصريحكرد:وضعيتتوليد
محمد 
و توزيع برق در بوشهر بايد ساماندهي شود و با توجه به توليد  5هزار مگاوات
نياز استان  50درصد از اين ميزان به بوشهر اختصاص داده شود.
اصفهان :رئيس آب منطقهاي نطنز گفت :در راستاي اجراي طرح احيا
و تعادلبخشي منابع آب زيرزميني و با هدف حفاظت و صيانت از منابع آب
زيرزميني و با دس��تور دادس��تان عمومي و انقالب شهرستان نطنز تعداد
10حلقه چاه غير مجاز مسدود و مسلوبالمنفعه شد .بهنام هوايي افزود:
در اين راستا گروه گشت و بازرسي منابع آب شهرستان نطنز ،شركت آب
منطقهاي با همكاري نيروي انتظامي و حكم دادستان شهرستان و پيمانكار
شركت آب منطقهاي ،چاههاي غيرمجاز كه در منطقه يحييآباد از توابع نطنز
حفر شده بود ،پُر و مسلوبالمنفعه شد و از برداشت غير مجاز حدود 53هزار و
 280متر مكعب ساليانه از دشت طرق -ابيازن جلوگيري به عمل آمد.
فارس :مدير ميراثجهاني منظر باستانشناسي ساساني فارس گفت:
براساس بررسيهاي باستانشناس��ي ،ژئوفيزيك ،عكس��برداري هوايي و
مستندنگاري دقيق س��ازههاي معماري بخش مركزي شهر گور فيروزآباد
سرانجام بزرگترين مجموعه مذهبي ايران باستان شناسايي شد .عليرضا
عسكري چاوردي افزود :بقاياي چهار جرز سنگي معروف به تختنشين به
ابعاد 26در 26متر با ارتفاع حداقل 8متر و يك برج منار مانند به ارتفاع 30متر
سالهاستكهدربخشمركزيشهرگورنمايانوبلوكهايسنگيويرانههاي
اين آتشكده مهم در سطح محوطه به صورت پراكنده بهجاي مانده است.
سيستان وبلوچستان :رئيس سازمان نوس��ازي و تجهيز مدارس كشور
گفت :حدود  900ميليارد تومان در سال  1400در سيستان وبلوچستان براي
مدرسهس��ازي هزينه خواهد ش��د .مهراله رخش��انيمهر افزود :در هر كدام از
شهرهاي استان ،يك پروژه بزرگ 5هزار و 200متري به نام دارالفنونها در دست
اجرا داريم كه سال  95در مشهد اجرا شده و در اين استان نيز انجام خواهد شد.
گلستان :استاندار گلستان گفت :با توجه به قانون جديد توليد مسكن و
نهضتمليمسكنقراراستدرگلستانحدود ۹۴هزارواحدمسكونياحداث
شود كه از اين تعداد  ۲۷هزار واحد مسكن روستايي خواهد بود .عليمحمد
زنگانه افزود :در ساخت  ۵۰۰واحد مسكوني كميته امداد مبلغ ۸۰ميليارد
تومان تأمين اعتبار شده و قرار است در قالب تفاهمنامه پنج جانبه با ادارات
بنياد مسكن ،بنياد مستضعفان ،ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ،سپاه و كميته
امداد جذب شده و قرار است اين نهادها و دستگاههاي اجرايي در يك اقدام
ائتالف و گروهي به نفع جامعه هدف اين واحدهاي مسكوني را بسازد.

