
كل  ي����ر مد     چهار محال وبختياري 
بهزيس����تي 
چهارمحال و بختياري با اشاره به تعهد اين سازمان 
براي ساخت 676 واحد مسكوني از تحويل 136 
واح�د ب�ه متقاضي�ان در ده�ه فجر خب�ر داد. 
نرگس محمدي مدير كل بهزيستي چهارمحال 
وبختي��اري با بيان اينكه امس��ال تعه��د ابالغي 
ساخت مسكن براي مددجويان اين سازمان 676 
واحد است، گفت: همزمان با دهه فجر 136 واحد 
مسكوني به مددجويان تحويل داده مي شود.  وي 
در خصوص ميزان تس��هيالت افزود: تسهيالت 
بالعوض براي س��اخت مس��كن به خانواده هاي 
داراي دو معلول ش��هري 1۴۰ ميليون تومان به 
اضافه ۵۰ ميليون تومان وام چهاردرصد به ازاي 
هر معلول، ۸۵ ميليون تومان به خانواده هاي دو 
معلول روس��تايي، 1۵۰ ميليون تومان به ايتام، 
خانواده هاي ت��ك معلول ۵۰ ميلي��ون تومان و 
زنان سرپرست خانوار ۵۰ ميليون تومان پرداخت 

مي شود.  اين مسئول ادامه داد: امسال در يك طرح 
مشترك با قرارگاه خاتم االنبيا 1۵۵ ميليون تومان 
وام بالعوض براي ساخت مسكن به مددجويان 
پرداخت شد.  عسگري گفت: طي تفاهمنامه اي كه 
بين سازمان بهزيستي و وزارتخانه راه و شهرسازي 

امضا شده است، س��اخت 16 هزار مسكن براي 
مددجويان كشور در دستور كار قرار گرفته است.  
وي با اش��اره به اينكه تمام��ي مددجويان فاقد 
مسكن در چهارمحال و بختياري بايد در سامانه 
طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كنند، توضيح 

داد: ۲ه��زار و 773 واح��د مس��كن در قالب اين 
طرح در استان ساخته خواهد شد و اين ظرفيت 
عالوه بر مددجوياني است كه در طرح اقدام ملي 
ثبت نام كرده اند.  مديركل بهزيستي چهارمحال و 
بختياري گفت: در قالب اين طرح تسهيالت ۴۵۰ 
ميليون توماني ارزان قيمت و همچنين تسهيالت 
بالع��وض ب��ه مددجوي��ان پرداخت مي ش��ود.  
عس��گري افزود: در ح��ال حاض��ر ۸۵۰ خانواده 
داراي دو معلول در اس��تان فاقد مسكن هستند 
كه اين طرح ظرفيت خوبي براي خانه دار ش��دن 
مددجويان بهزيستي است.  عسگري با بيان اينكه 
هزينه هاي خريد اش��تراك آب، برق و گاز براي 
واحد هاي مسكوني مددجويان بهزيستي رايگان 
است، تصريح كرد: با هماهنگي هاي صورت گرفته 
لينكي به منظور بارگ��ذاري كدملي مددجويان 
بهزيستي در ش��ركت هاي آب، برق و گاز تعريف 
شده است تا مشتركان كم مصرف هزينه اي براي 

استفاده از اين خدمات پرداخت نكنند.

تحويل 136 واحد مسكوني به مددجويان چهار محال وبختياري در دهه فجر
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طرح هادي در ۸۵ درصد از روستاهاي همدان اجرا شد
با اجراي طرح      همدان
در  ه���ادي 
776روستاي همدان تا كنون 85 درصد اين 
مناطق از مزاياي اين طرح برخوردار شدند. 
حسن ظفري، مديركل س��ابق بنياد مسكن 
استان همدان با بيان اينكه در سال ۸۵ اجراي 
طرح هادي در 1۸7 روستاي همدان شروع و 
۲۰ درصد اين مناطق را شامل شد، گفت: در 
حال حاضر اين طرح در 776 روستا كه شامل 
۸۵ درصد از روستاهاي استان مي شود، در حال اجراست.  وي افزود: اعتبار عمراني سطح روستاها تا 
پيش از سال ۸۵، 1۰۰ميليارد تومان بود و اين رقم از سال ۸۵ تا 1۴۰۰ به 7۰۰ ميليارد تومان افزايش 
يافته است.  مديركل سابق بنياد مسكن استان همدان با اشاره به اينكه طي سال هاي گذشته عمليات 
بهسازي در بسياري از روستاهاي همدان انجام شده است، ادامه داد: در سال ۸۵ تعداد ۵۲ هزار جلد 

صدور سند مالكيت داشتيم و در حال حاضر اين رقم به 1۵۰ هزار جلد رسيده است.  

پرداخت ۵ ميليارد تومان تسهيالت بنياد علوي به بخش اشتغال مراغه
تسهيلگر اشتغال     آذربايجان شرقي
بني�اد برك�ت در 
مراغه از تخصيص 5 ميليارد تومان تسهيالت 

اشتغال در سال جاري خبر داد. 
رضا هندي تسهيلگر بنياد علوي گفت: امسال 
۵ميليارد تومان تسهيالت بنياد علوي به بخش 
توليد و اش��تغال شهرس��تان مراغه تخصيص 
يافت.  وي افزود: از اين تس��هيالت ۲ ميليارد 
تومان پرداخت ش��ده و 3 ميلي��ارد تومان نيز 
به بانك ها معرفي شده است.   اين مس��ئول با بيان اينكه تاكنون براي ۴۰ طرح در مراغه تسهيالت 
پرداخت شده اس��ت، ادامه داد: با پرداخت اين ميزان تسهيالت براي 6۰ نفر شغل ايجاد شده است.  
هندي گفت: مشاغلي مانند قاليبافي، دامپروري، پرورش گل هاي زينتي و صنايع دستي بيشترين 
تسهيالت را در اين شهرستان دريافت كرده اند.  به گفته وي، بيشترين تسهيالت حمايتي بنياد علوي 

در آذربايجان شرقي براي حمايت از طرح هاي توليدي مراغه تخصيص يافته است.

برگزاري مانور تركيبي مديريت بحران در بندر بوشهر
مديركل بنادر      بوشهر
ودريان�وردي 
بوشهر از برگزاري رزمايش تركيبي مديريت 
بحران در اين بندر با هدف آمادگي در مواقع 

بروز حوادث خبر داد. 
سياوش ارجمند زاده، مديركل بنادرودريانوردي 
بوش��هر با اش��اره به برگزاري رزمايش تركيبي 
مديريت بح��ران در اي��ن بندر كه با ش��ركت 
نمايندگان هشت بندرجنوبي و شمالي كشور، 

سازمان بنادر، نماينده راه و شهرسازي و پدافندغير عامل كشور برگزار شد، گفت: هدف از برگزاري اين 
رزمايش تمرين وحدت، هماهنگي و سلسله مراتب فرماندهي، اجراي صحيح كد هاي ارتباطي و مكالمات 
راديويي استاندارد بين فرماندهان و تمرين جابه جايي سه فرماندهي عمليات متفاوت همزمان در يك 
حادثه است.  وي افزود: امسال اين تمرين جديد مديريت بحران و پدافند غيرعامل در سه بندر امام خميني، 
اميرآباد و بوشهر برگزار شده است.  مديركل بنادرودريانوردي استان بوشهر ادامه داد: سرعت عمل، واكنش 

به موقع و تصميم گيري صحيح در شرايط بروز خطر و حريق در اين رزمايش مورد ارزيابي قرار گرفت.

 راه اندازي خط pm 1  با هدف توليد 
۹۰ هزار تن كاغذ چاپ و تحرير در مازندران

توسعه اقتصادي و نجات محيط زيست گلستان 
در سفر رئيس جمهور شتاب مي گيرد

خط pm 1 براي     مازندران
توليد 90هزارتن 
كاغذ چاپ و تحرير در كارخانه چوب وكاغذ 
مازن�دران ب�ا حض�ور مس�ئوالن اس�تاني 

راه اندازي شد. 
اميد نيك نژاد، مديرعامل شركت صنايع چوب و 
كاغذ مازندران در آيين رسمي راه اندازي مجدد 
خط pm 1 جهت توليد كاغ��ذ چاپ و تحرير با 
بيان اينكه حفظ اش��تغال موجود، بهره وري و 
فعال شدن توليد كاغذ چاپ و تحرير در دستور 
كار ق��رار دارد، گفت: ظرفي��ت توليد ۹۰ هزار 
تن كاغذ چاپ و تحرير وج��ود دارد كه تحقق 
اين ميزان توليد مس��تلزم تأمين مواد اوليه و 
س��رمايه در گردش و بازار ف��روش محصوالت 
اس��ت.  وي از توليد ۵۰۰ تن كاغذ 7۵۰ گرمي 
در اين مجموعه خبر داد و افزود: نزديك به يك 
ميليارد دالر امكانات و تجهيزات وجود دارد تا 
در راه توليد كشور مثمرثمر باشيم.  اين مسئول 
ادامه داد: فرهن��گ به تعبير رهب��ري همانند 
هوايي است كه در آن تنفس مي كنيم و تحقق 
اين منويات نيازمند ترويج كتاب و كتابخواني 
است و براي داشتن كتاب و تحقق كتابخواني 
بايد شركت كاغذ، توليد داشته باشد.  نيك نژاد 

درباره استفاده از چوپ خارجي گفت: ضريب 
تبديل چوپ خارجي براي ما قابل قبول تر است، 
بنابراين اگر ع��وارض گم��رك و ماليات براي 
توليد كاغذ در ش��ركت چوب و كاغذ برداشته 
ش��ود كمك زيادي به حفظ خ��ط توليد كاغذ 
چاپ و تحرير مي كن��د.  وي با بيان اينكه براي 
س��ال آينده توليد 6۰ هزار ت��ن كاغذ چاپ و 
تحرير در دستور كار است، افزود: ۲3۵ميليارد 
تومان هزينه براي تولي��د اين ميزان كاغذ نياز 
داريم.  در بخش ديگري از اين مراس��م، حسن 
خيريانپ��ور، معاون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استاندار مازندران با تأكيد به استفاده از توليدات 
ش��ركت چوب و كاغذ مازندران توسط ادارات 
گفت: در سال گذشته هزار و 67۰ هكتار زراعت 
چوب در اس��تان انجام شد و امس��ال نيز براي 
۲هزار هكتار زراعت چوب هدف گذاري ش��ده 
است.  خيريانپور با بيان اينكه از گلوگاه تا رامسر 
به طول 3۸۰كيلومتر درختكاري در جاده ها را 
خواهيم داش��ت، افزود: براي تأمين مواد اوليه 
صنايع سلولزي، نئوپان و چوب و كاغذ استان 
پيش��نهاد ش��د واردات چوب داراي پوست در 
دس��تور كار قرار گيرد و بن��در اميرآباد فرصت 

مناسبي براي تحقق اين واردات است. 

ر  ا ند س���تا ا    گلستان
گلس���تان از 
انجام سفر رئيس جمهور به اين استان با هدف 
توس�عه اقتصادي و نجات محيط زيست كه 
قرار اس�ت به زودي انجام ش�ود، خبر داد. 
علي محمد زنگانه، استاندار گلستان با بيان اينكه 
رئيس جمهور پس از سفر به روسيه در فاصله اي 
كوتاه به گلستان خواهد آمد كه فرصتي طاليي 
در مسير رش��د و پيشرفت اس��تان در حوزه هاي 
امور زيربنايي، بهداش��ت و درمان، فرهنگ، آب و 
خاك، اشتغال، امنيت و قضايي خواهد بود، افزود: 
در اين رابطه طرح هايي در دست اجراست كه به 
رشد و شكوفايي گلس��تان كه در سال هاي اخير 
كمتر به آن توجه شده اس��ت، منجر خواهد شد.  
وي تصريح ك��رد: با توجه ب��ه عقب ماندگي هاي 
تاريخي گلستان، اعتبارات تخصيص يافته بيش 
از اعتبارات ساير استان هاست.  زنگانه افزود: برنامه 
اس��تراتژيك 1۴۰۴ در 3۰ بخش تدوين ش��ده 
است كه با توجه به حضور ۴7درصدي جمعيت 
استان در روستاها، پيشرفت و توسعه همه جانبه 
اين مناطق در دستور كار است.  نماينده دولت در 
گلستان با اشاره به مشكل چندين ساله پتروشيمي 
گلستان گفت: پيگير رفع مشكالت حقوقي آن با 

دستور ويژه رئيس قوه قضائيه بوديم و بخش قابل 
توجه��ي از آن مرتفع ش��ده و زمينه هاي جذب 
سرمايه گذار در حال ش��كل گيري است. زنگانه 
تصريح كرد: استفاده از ظرفيت فرصت هاي بيروني، 
نظير هلدينگ هايي همچون شستا و بنيادهايي 
همچون بنياد مس��تضعفان و علوي مد نظر قرار 
گرفته تا زمينه تكميل زنجيره ارزش و اشتغال را در 
گلستان فراهم كنند.  وي با اشاره به اينكه صنعت 
استان بايد در خدمت مزيت هاي رقابتي قرار گيرد، 
گفت: مثاًل توليد محصوالت كش��اورزي در همه 
جاي استان يا  توليد ميگو و خاويار در گميشان با 
حمايت صنعتي، زمينه جلوگيري از خام فروشي و 
ارائه به صورت محصول نهايي، ارزش افزوده را به 
همراه دارد.  استاندار گلستان در خصوص آخرين 
وضعيت بيمارستان گنبدكاووس افزود: مشكل 
زمين مورد نياز ساخت اين مركز درماني مرتفع 
شده و دانش��گاه مجوزهاي الزم را گرفته و پيگير 
اخذ مجوز ماده ۲3 و مراحل اجرايي آن هستيم.  
زنگانه در خصوص حل مش��كل زيست محيطي 
خليج گرگان هم گفت: عالج بخشي خليج گرگان 
با محوريت اليروبي كانال هاي چپاقلي و خوزيني 
با اعتب��ار ۵۰۰ ميليارد توم��ان از محل اعتبارات 

مديريت بحران به زودي آغاز خواهد شد.

 اردبيل: فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( اردبيل گفت: با توجه به  بارش 
سنگين برف و كوالك شديد در استان، امكانات و تجهيزات تيپ 37 سپاه 
حضرت عباس)ع( از اولين روز براي برف روبي و بازگشايي راه هاي روستايي 
استان بسيج شده است.  سردار غالمحس��ين محمدي اصل افزود: بعد از 
بلو ك بندي شهر اردبيل و تشكيل اكيپ ها، تكاندن درخت ها و برف روبي 
معابر شهري با بهره گيري از توان انساني و تجهيزاتي ستاد سپاه استان، تيپ 
37 حضرت عباس)ع(، گردان هاي امام حسين)ع( و فاتحين، ناحيه مقاومت 

بسيج و گروه هاي جهادي شهرستان اردبيل آغاز شد. 
  خراسان رضوي: پيكر دو تن از شهداي گمنام دفاع مقدس از محل مسجد 
جواداالئمه)ع( خيابان امامت تا بوستان ملت مشهد مقدس با حضور خانواده 
شهدا و آحاد مردم تشييع شد.   يكي از اين شهيدان كه پيكر مطهرش به تازگي 
تفحص شده، تيرماه سال 67 در جريان تك دشمن در منطقه عملياتي فاو در 
۲۲ سالگي به شهادت رسيد و شهيد ديگر 1۹ ساله است كه ديماه سال 6۵ در 

عمليات كربالي۵ در منطقه شلمچه به جمع شهدا پيوسته است. 
  سمنان: مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سمنان از برگزاري 
جشنواره اسوه هاي صبر و مقاومت در اين استان خبر داد و گفت: اين جشنواره 
براي نهمين سال و با هدف تجليل از مادران و همسران شهدا به مناسبت ميالد 
حضرت زهرا )س( با عنوان جشن ميالد كوثر برپا مي شود.  سرهنگ محمدحسن 
سالمي افزود: در جشنواره اسوه هاي صبر و مقاومت از ۴۰ بانوي ايثارگر استان 
سمنان تجليل مي ش��ود.  س��المي با بيان اينكه در اين جشنواره برنامه هاي 
متعددي برگزار مي ش��ود، گف��ت: مولودي خواني مداح��ان اهل بيت)س(، 
برنامه هاي جذاب و طنز، سخنراني برخي از برنامه هاي جشنواره اسوه هاي صبر 

و مقاومت و جشن ميالد حضرت زهرا)س( ازجمله اين برنامه  هاست. 
  آذربايجان شرقي: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
آذربايجان  شرقي از مرمت ساختمان تجارتخانه نصيرزاده تبريز خبر داد.  
احمد حمزه زاده افزود: س��اختمان تجارتخانه نصيرزاده تنها س��اختمان 
باقي مانده از تجارتخانه هاي فعال در تبريز اس��ت كه به همت فردي به نام 
هاشمي بعد از خريداري و تملك، مورد حفاظت و مرمت قرار گرفته است. 

  اصفهان: مديركل آموزش و پرورش اصفه��ان با بيان اينكه آموزش و 
پرورش استان در بحران كمبود نيرو دارد، گفت: برخي پُست هاي شغلي 
مدارس به دليل كمبود نيرو حذف شده است.  محمد اعتدادي با بيان اينكه 
كمبود نيرو موجب حذف مشاور، متصدي آزمايشگاه، معاون و سرپرست 
كارگاه شده است، تصريح كرد: مجبور هستيم براي مديريت در بحران به 

واسطه كمبود نيرو نيروي بازنشسته را به كار بگيريم. 
   خراسان شمالي:مديركل كميته امداد خراسان شمالي گفت: طرح 
313 به منظور بهره گيري از ظرفيت روحانيون و حوزه هاي علميه در جهت 
خدمت رساني به ساكنان روستاهاي محروم و كنترل آسيب هاي اجتماعي 
در حال اجراست.  مجيد الهي راد افزود: ارتقای فكري و فرهنگي خانواده ها، 
شناسايي اس��تعداد فرزندان و خانواده ها در زمينه هاي قرآني و تحصيلي، 
كاهش آسيب هاي اجتماعي، برگشت خانواده ها و زندگي دوباره و استفاده از 

ظرفيت خيران را از جمله اهداف اجراي اين طرح عنوان كرد. 
  خراسان جنوبي: رئيس سازمان منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي 
گفت: پروژه توليد فروسيليس با سرمايه گذاري نزديك به ۸۰۰ ميليارد تومان 
همزمان با دهه فجر در منطقه ويژه اقتصادي اس��تان كلنگ زني مي شود.  
مرتضي صفدري زاده، خراسان جنوبي را عسلويه معدني ايران دانست و افزود: 
معدن و تجارت دو بازوي محور توسعه در استان است و از آنجا كه جريان 
توسعه خراسان جنوبي از دو بخش معدن و تجارت مي گذرد، نگاه ها بايد به 

سمت وسوي توليد و معدن بيشتر گرايش يابد.

 بزرگداشت مقام زن 
در دانشگاه هاي فارس برگزار مي شود

مدير خواهران ناحيه بس�يج دانش�جويي فارس از برگزاري 
وبيناره�اي تبييني، راه ان�دازي پويش ه�اي دخترانه ويژه 
دانش�جويان و تجلي�ل از زنان و دخت�ران الگو در مراس�م 
بزرگداش�ت مق�ام زن در دانش�گاه هاي ف�ارس خب�ر داد. 
ندا اس��دي مدير خواهران ناحيه بس��يج دانش��جويي فارس در 
خصوص برنامه هاي بزرگداش��ت مقام زن در دانش��گاه هاي اين 
استان با تأكيد بر گراميداشت شأن واالي مادري و تكريم حرمت 
زن بر مبناي نگاه اس��الم و انقالب گفت: تبيين س��بك زندگي 
حضرت فاطمه زهرا)س( از طريق توليد و انتشار محتوا در فضاي 
حقيقي و مج��ازي در افكار عمومي جامع��ه از برنامه هاي هفته 
بزرگداش��ت مقام زن در دانشگاه هاي فارس اس��ت.  وي افزود: 
برگزاري وبينارهاي تبييني، راه اندازي پويش هاي دخترانه ويژه 
دانش��جويان و تجليل از زنان و دختران الگو از برنامه هاي هفته 

بزرگداشت مقام زن در دانشگاه هاي فارس است.

 برف  راه 600 روستاي
 آذربايجان غربي را بست 

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي از 
انسداد س�ه محور اصلي و راه ارتباطي 600 روستا خبر داد. 
ارسالن شكري، مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان 
غربي درباره آخرين وضعيت راه هاي ارتباطي استان گفت: تمام 
راه هاي روستايي استان برف روبي و بازگشايي شده بودند اما با آغاز 
مجدد بارش ها از چهارشنبه شب و روز پنج شنبه به دليل تقارن 
برف با كوالك دوباره راه ارتباطي 6۰۰ روستا مسدود شد اما تالش 
راهداران براي بازگشايي اين راه ها ادامه دارد و تالش مي شود تا 
تمامي محورهاي ارتباطي روستايي بازگشايي شوند.   وي افزود: 
هم اكنون 6۸ اكيپ راهداري در گردنه هاي اس��تان ساماندهي 
شدند و مشغول خدمات رساني به هم استاني ها هستند.   مديركل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي آذربايج��ان غربي گفت: در حال 
حاضر سه محور ارتباطي مهاباد- بوكان، مهاباد – پسوه و چالدران 

– خوي با كوالك شديد مواجه بودند و مسدود هستند.

 سيل به 44 مدرسه قلعه گنج 
آسيب زد

به گفت�ه وزي�ر آموزش وپ�رورش، جاري ش�دن س�يل در 
شهرس�تان قلع�ه گن�ج ب�ه 44 مدرس�ه آس�يب رس�اند. 
وزير آموزش وپرورش كه به همراه رئيس سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس كشور در بازديد از مدارس خسارت ديده شهري و 
روستايي ناشي از سيل در شهرستان قلعه گنج گفت:  ۴۴ مدرسه 
در اثر سيل آسيب ديدند و 13۰ مدرسه نياز به حصار كشي دارد.  
وي افزود: مدارس آس��يب ديده يا تخريب ش��ده نياز به تعمير و 
بازسازي دارند و تعدادي از مدارس دچار آب گرفتگي شده اند كه 
اين حجم از آب به زودي تخليه مي ش��ود.  اين مسئول ادامه داد: 
تعدادي از مدارس نياز به شن ريزي و آسفالت دارند. بعضي مدارس 
هم نياز به ديوار و حصاركش��ي دارند كه توصيه ش��ده حصاري 
متناسب با بافت منطقه در نظر گرفته شود، به گونه اي كه چندان 
ارتباط بين مردم و مدرسه قطع نشود.  نوري گفت: براي بازسازي 

مدارس آسيب ديده به زودي تأمين اعتبار مي شود.

   كرمان   آذربايجان غربي    فارس

 تكميل ترمينال فرودگاه بيرجند 
تا نيمه اول سال آينده

به گفته اس�تاندار خراس�ان جنوبي،      خراسان جنوبي
س�اختمان پاوي�ون و طرح توس�عه  
ترمينال فرودگاه بيرجند نيمه اول س�ال آينده تكميل مي شود. 
جواد قناعت، استاندارخراس��ان جنوبي در حاشيه بازديد از برج مراقبت، 
پاويون و طرح توس��عه ترمينال داخلي فرودگاه بين المللي ش��هيد كاوه 
بيرجند در جمع خبرنگاران گفت: يكي از شاخصه هاي مهم هر استان براي 
جذب سرمايه گذار فرودگاه است، زيرا معموالً اولين سؤال سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي درباره فرودگاه منطقه و وضعيت پروازهاي آن است.  وي 
افزود: نبايد به موضوع فرودگاه فقط به عنوان موضوع رفاهي و خدمات دهي 
نگاه نمي كنيم  بلكه بايد نقش آن را در مسير توسعه استان با اهميت بدانيم.  
استاندار خراسان جنوبي در خصوص آخرين اقدامات در فرودگاه بيرجند 
اعالم كرد: طبق برنامه ريزي ها در پنج ماه نخس��ت سال 1۴۰1 ساخت 
پاويون را به اتمام مي رسانيم.  قناعت افزود: هم اكنون طرح توسعه  ترمينال 
فرودگاه بيرجند ۸7 درصد پيش��رفت فيزيكي دارد و طرح آن از س��وی  
پيمانكاران در حال اجراس��ت.  مديركل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 
هم در اين بازديد گفت: ساخت پاويون فرودگاه بيرجند شامل دو بخش 
ساختمان اصلي و محوطه سازي در دستور كار قرار گرفت كه ساختمان 
اصلي با زيربناي 6۰۰ مترمربع تكميل و امسال بهره برداري شده و شامل 
سالن تشريفات يك و دو، اتاق استراحت، امور اداري، حفاظت، نمازخانه، 
اتاق خبرنگاران و تأسيسات بوده و بخش دوم شامل محوطه سازي، مسير 
دسترسي و پد بالگرد، ديواركشي، نگهباني و ساختمان هاي الحاقي است.  
وحيد داعي با بيان اينكه تاكنون حدود 1۵ ميليارد تومان براي اين پروژه 
هزينه شده است، افزود: طوري برنامه ريزي شده كه همزمان با استفاده و 

بهره برداري از پاويون، ساختمان هاي جانبي و محوطه نيز تكميل شود. 

 بهره برداري از نخستين زمين چمن 
دانش آموزي در مهريز يزد 

نخستين زمين چمن دانش آموزي در      يزد
شهرس�تان مهري�ز به وس�عت هزار 

مترمربع به بهره برداري رسيد. 
محمد شيباني، رئيس مشاركت هاي مردمي استان يزد در مراسم افتتاح اين 
زمين چمن گفت: به مناسبت هفته شوراي آموزش وپرورش نخستين زمين 
چمن با هزينه بيش از ۵۰۰ ميليون تومان با وسعت هزار مترمربع در مدرسه اي 
در شهرستان مهريز افتتاح شد.  وي افزود: هدف از افتتاح زمين چمن، اجراي 
سند تحول، ش��ادابي دانش آموزان و افزايش روحيه نشاط براي تحصيل و 
آموزش است.  اين مسئول در ادامه تصريح كرد: همزمان با ايام اهلل دهه فجر و 
تا پايان سال جاري در مهريز پنج پروژه جديد به بهره برداري مي رسد.  مدير 
آموزش وپرورش مهريز نيز در اين خصوص گفت: به كمك خير نيكوكار مهريز 
توانستيم نخستين زمين چمن مصنوعي را در اولين مدرسه با هدف افزايش 
زمينه هاي ورزشي در مدرسه ابتدايي مجتمع سيد الشهدای مهريز افتتاح 
كنيم.  سيدكاظم حسيني المدواري افزود: دانش آموزان براي افزايش سالمت 
روحي و جسمي نياز به توجه ويژه در زمينه فراهم شدن زمينه هاي ورزشي 
دارند و از خيران درخواست داريم تا براي توسعه ورزش دانش آموزي و توسعه 

فضاهاي آموزشي در مدارس به كمك آموزش و پرورش بيايند. 

 ۵60هكتار كمربند سبز در اراك 
ايجاد مي شود

ايج�اد 560 هكت�ار كمربند س�بز و     مركزي
جوان سازي جنگل هاي اراك به زودي 

آغاز مي شود. 
عليرضا كريمي، ش��هردار اراك با بي��ان ايجاد ۵6۰ هكتاركمربند س��بز و 
جوان سازي جنگل ها با هدف كمك به رفع آلودگي هوا در اين شهر به زودي 
آغاز مي شود، گفت: امسال اجراي ۲۰ هكتار فضاي سبز در كمربند سبز شهر 
)از منبع آب تا گردنه سيبك(، درختكاري پرديس كوهستان واقع در كوي 
امام علي)ع(، توسعه منطقه ۲۲۸ هكتاري جنگلكاري چقا براي جلوگيري از 
ورود ريزگردهاي كوير ميقان انجام شد.  وي با اشاره به اينكه شهرداري اراك در 
طول سال هاي اخير اقدامات قابل توجهي براي كمك به رفع مشكل آلودگي 
هوا انجام داده و برنامه هاي مختلفي نيز در دست اجرا دارد، افزود: نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي در بخش اتوبوس هاي شهري و گازسوز كردن آنها، 
ساخت پرديس خودرويي، ايجاد تقاطع هاي غيرهمسطح، پاركينگ هاي 
طبقاتي، استقرار مسير دوچرخه س��واري و همچنين مطالعات دقيق طرح 
BRT از جمله اقدامات صورت گرفته اس��ت.  شهردار اراك تصريح كرد: در 
چند سال اخير 3۲كيلومتر مسير دوچرخه سواري ايجاد شده و اجراي سه 
كيلومتر ديگر در پارك الله واقع در بلوار قدس در دست اجراست كه با تحقق 
آن مسير دوچرخه سواري اين شهر تا پايان س��ال به 3۵ كيلومتر مي رسد.  
كريمي گفت: اجراي ۹ كيلومتر مسير دوچرخه سواري صنايع شهر اراك نيز 

در دستور كار است كه اجراي آن در سال آتي هدفگذاري شده است.

 بازار خرده فروشي در مناطق مرزي 
سيستان وبلوچستان راه اندازي مي شود 

در راستا توسعه مبادالت مرزي و بهبود     سيستان وبلوچستان
وضعيت معيش�تي مرزنش�ينان بازار 
خرده فروشي در مناطق مرزي سيستان وبلوچستان راه اندازي مي شود. 
داود ش��هركي، سرپرس��ت معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
سيستان و بلوچستان در حاشيه بازديد از بازارچه مرزي كوهك سراوان 
گفت: بر اساس تصميم و سياست هاي كشور در سه حوزه قرار است در بخش 
تجارت كار كنيم؛ بخش تجارت كالن كه از مسيرهاي پايانه انجام مي شود، 
تجارت مياني بين خرده فروشي ها كه در بازارچه ها شكل خواهد گرفت و 
بازار خرده فروشي هم با نيت معيشت مرزنشينان با توافقي كه با پاكستان 
صورت گرفته، قرار است در سه محل كوهك، پيشين و جالق احداث شود.  
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان 
تصريح كرد: اقدامات الزم را از سمت كشور خودمان شروع كرديم، اميدوارم 
بتوانيم روند را همزمان پيش ببريم و از آن سو پاكستان بتواند تأسيسات الزم 
را ايجاد كند تا ظرف ماه هاي آينده بازار خرده فروشي كه مرزنشينان بتوانند 
فارغ از تشريفات اداري پيچيده كار تجارت خرد را انجام دهند و معيشتشان 
را تأمين كنند در اين بازارها شكل گيرد.  شهركي افزود: تحقق اين مهم 
سبب مي شود كه بتوانيم رونق مرزنشيني را براي مردم مرزنشين در كنار 
تجارت كالن و تجارت ناشي از پيله وري و كولبري كه در اين مرزها فعاليتش 
را شروع كرديم، شاهد باشيم.  شهركي با اشاره به حجم مبادالت كاال در 
۹ ماهه امسال در بازارچه كوهك تصريح كرد: طي اين مدت 1۲3 ميليون 
دالر كاال از طريق اين بازارچه مبادله شده كه رقم قابل توجهي است، اما 
براي ما رضايت بخش نيست و بايد اين ميزان را افزايش دهيم.  وي گفت: در 
بازديدهاي صورت گرفته توسعه زيرساخت هاي منطقه، امكانات خدماتي 
و اجرايي بررسي شد، براي اينكه شرايطي فراهم كنيم تا صادركنندگان و 
رانندگاني كه حمل كاال دارند، بتوانند از امكانات رفاهي بهتري برخوردار 
شوند و به خدمات گمركي، بازرسي و مرزباني همانطور كه تاكنون كمك 

كردند، سرعت دهيم و بتوانيم كمترين توقف را داشته باشيم. 

 توزيع هزار و 400 كيلوگرم گوشت مرغ
 در بين دانش آموزان مناطق محروم

رئيس س�ازمان بس�يج دانش آموزي      قزوين
استان قزوين از اجراي رزمايش كمك 
مؤمنانه در بي�ن دانش آموزان نيازمند اس�تان قزوي�ن خبر داد. 
سرهنگ ابراهيم رسولي فر، رئيس س��ازمان بسيج دانش آموزي استان 
قزوين گفت: طبق بيانات رهبر معظم انقالب در خصوص اهميت كمك 
مؤمنانه، مواس��ات و همچنين اهميت و جايگاه اين امر در دين مبين 
اسالم، سازمان بس��يج دانش آموزي اس��تان قزوين بار ديگر در تحقق 
اين امر گام برداش��ت.  وي افزود: با توجه به اثرگ��ذاري جريان كمك 
مؤمنانه در بين دانش آموزان كه نسل الگوپذير جامعه هستند، در اين 
مرحله از رزمايش كمك مؤمنانه هزار و ۴۰۰ كيلوگرم گوشت مرغ در 
بين دانش آموزان مناطق محروم توزيع مي شود.  اين مسئول ادامه داد: 
تالش بر اين است تا همزمان با ميالد باس��عادت بانوي دوعالم شادي 
مهمان خانواده دانش آموزان شود.  رسولي فر گفت: با برنامه ريزي صورت 
گرفته، كمك خيرين و همكاري آموزش و پرورش در ايام اهلل دهه فجر 
نيز برنامه رزمايش كمك مؤمنانه در چندين مرحله توسط حوزه هاي 

بسيج دانش آموزي سراسر استان برگزار خواهد شد. 

 راه اندازي اكيپ كنترل حيات وحش 
در اردبيل

مديركل محيط زيست استان اردبيل     اردبيل
گفت: ب�ا هدف جلوگي�ري از حمالت 
حيوانات وحشي در اطراف شهرها و روستاها اكيپ كنترل حيات 

وحش راه اندازي شد. 
سعيد شهند، مديركل محيط زيست اردبيل گفت: با توجه به گزارش هاي 
مردمي در رابطه با ديدن حيوانات وحشي از جمله روباه، گرگ در اطراف 
شهرها و روستاها اكيپ كنترل حيات وحش در استان راه اندازي شده 

است تا مردم دغدغه اي از بابت حضور اين موجودات نداشته باشند. 
وي افزود: هموطنان در صورت مشاهده حيات وحش در اطراف شهرها 
و روستاها مي توانند از طريق س��امانه 1۵۴۰ به محيط زيست گزارش 
داده تا اكيپ هاي محيط باني به منطقه اعزام ش��وند.  اين كارش��ناس 
محيط زيست ادامه داد: با تنوع زيستي در سطح استان روبه رو هستيم 
ولي با توجه به شرايط سرما و برف و كوالك بايد به كمك حيات وحش 
بشتابيم و آنها را از گرسنگي و شرايط سخت زندگي نجات دهيم.  شهند 
گفت: با تالش محيط بانان تأمين علوفه به ش��كل دستي، دانه پاشي و 
همچنين تأمين غذاي برخي از حيوانات در طبيعت انجام شده تا آنها 
بتوانند با تغذيه مناسب از حضور در شهرها و روس��تاها يا  وارد آمدن 
خسارت ممانعت شود.  وي افزود: اميدواريم با اقداماتي كه در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت، ضمن جلوگيري از حمالت حيوانات وحشي به 

افراد، حافظ اين حيوانات در محيط زيست باشيم.

دامپزشكي آذربايجان شرقي صاحب آزمايشگاه مشمشه شد
مدي����ركل      آذربايجان شرقي
ش�كي  مپز ا د
آذربايجان شرقي از راه اندازي آزمايشگاه 
تش�خيص بيم�اري مشمش�ه در اداره كل 

دامپزشكي استان خبر داد. 
اميرحس��ين به��داد، مديركل دامپزش��كي 
آذربايجان گفت: مشمشه يكي از بيماري هاي 
باكتريايي مس��ري و خطرناك است كه اغلب 
سبب ابتالی تك سمي ها مي گردد. اين بيماري 
به شدت كشنده بوده و از اهميت بااليي در جمعيت تك سمي ها از جمله اسب، قاطر و االغ برخوردار 
اس��ت.  وي افزود: اين بيماري از جمله بيماري هاي مهم مشترك بين انس��ان و دام است.  مديركل 
دامپزشكي آذربايجان ادامه داد: آزمايش CFT در اين اداره كل با اعزام دو نفر از نيروها به مركز ملي 
تشخيص، آزمايشگاه هاي مرجع و مطالعات كاربردي سازمان دامپزشكي كشور و گذراندن دوره هاي 
تخصصي و خريد و نصب تجهيزات آزمايشگاهي و دريافت مواد تشخيصي از سازمان دامپزشكي كشور، 

آزمايش تشخيص بيماري مشمشه راه اندازي شد.


