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رزمايشدفاعی و مردمداریحضرت فاطمه(س)  
درخراسان جنوبي برگزار میشود
فرمانده قرارگاه عملياتي شهيد ناصري
خراسان جنوبي
از برگزاري رزمايش امنيتي ،دفاعي و
مردمداري حضرت فاطم�ه زهرا(س) در چهار شهرس�تان مرزي
خراس�ان جنوب�ي ب�ا محوري�ت شهرس�تان زيرك�وه خب�رداد.

غالمعلي تناكي ،فرمانده قرارگاه عملياتي شهيد ناصري بيرجند گفت:
اين ق��رارگاه افتخار دارد كه ب��ه عنوان ق��رارگاه عملياتي زيرمجموعه
ق��رارگاه عملياتي ثامناالئمه ني��روي زميني س��پاه در روزهاي آينده
نسبت به اجراي رزمايش امنيتي ،دفاعي و مردمداري حضرت فاطمه
زهرا(س) در چهار شهرستان مرزي استان با محوريت شهرستان زيركوه
اقدام ميكند .وي افزود :هدف از اين رزمايش نمايش اقتدار و آمادگي
نيروهاي نظامي ،بسیجيان و رزمندگان اين قرارگاه و ظرفيتهاي متعدد
نظام براي دفاع و مراقبت از امنيت با اس��تفاده از روشهاي نوين است.
فرمانده قرارگاه عملياتي ش��هيد ناصري با بيان اينكه همچنين در اين
رزمايش عالوه بر آمادگيهاي عملياتي و افزايش تعامل و هماهنگيهاي
بين ردهها ،افتتاح و راهاندازي بيمارستان صحرايي صورت گرفته است،
تصريح كرد :اين بيمارس��تان به صورت مجهز براي امداد و بهداش��ت،
مردمياري و محروميتزدايي براي منطقه به مدت پنج روز در روستاي
مرزي ش��اهرخت برپاس��ت .تناكي گفت :پيشبيني ميشود يكهزار
عمل جراحي در اين بيمارستان صحرايي انجام ش��ود .وي با اشاره به
اينكه در مدت اجراي اين رزمايش يكهزار بسته معيشتي  ۲۵ ،سري
جهیزيه و لوازمالتحرير در بين مردم محروم اين منطقه توزيع ش��ده و
راهاندازي كاروان ُجنگ شادي در روستاهاي مرزي صورت گرفته است،
افزود :همچنين طرح اجراي سه بند خاكي با همكاري منابع طبيعي و
آبخيزداري استان مورد مطالعه قرار گرفته تا عملياتي شود.

بهرهبرداري از  5طرح آبخيزداري درقزوين
به گفت�ه مدي�ركل مناب�ع طبيعي و
قزوين
آبخي�زداري قزوي�ن پن�ج ط�رح
آبخيزداري به مناسبت دهه فجر در استان به بهرهبرداري ميرسد.

محسن قاسمزاده ،مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين گفت :به
مناسبت گراميداشت اياماهلل دهه فجر و سالگرد پيروزي انقالب اسالمي پنج
طرح حوزه آبخيزداري و منابع طبيعي در اين اس��تان مورد بهرهبرداري قرار
ميگيرد .وي افزود :اين طرحها از محل اعتبارات دولتي (استاني و ملي) از سوي
پيمانكاران اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري قزوين در اراضي ملي استان
اجرا و آمادهسازي شدهاند .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين
ادامه داد7 :هزار و  ۲۹۵ميليون ريال اعتبار براي اجراي اين طرحها صرف شده
است .قاسمزاده گفت :اين طرحها با هدف هدايت و كنترل روانابها و تغذيه
سفرههاي زيرزميني ،پيشگيري از فرسايش و تخريب خاك و جلوگيري از
سيالب در حوزههاي مختلف آبريز استان اجرا شدهاند .وي افزود ۷۱۰ :خانوار
به طور مستقيم از مزاياي اجراي اين طرحها بهرهمند ميشوند.

جشن تكليف  ۴۵۰دختر نومكلف در قم

برگزار شد
روز گذشته جشن تكليف  ۴۵۰دختر
قم
نومكلف در قالب جش�ن «ش�دهام ۹
ساله» به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) به ميزباني حرم مطهر
بانوي كرامت برگزار شد.

جش��ن تكليف دختران نومكلف به ميزباني حرم مطهر بانوي كرامت روز
گذشته به همت واحد فرهنگي خواهران در شبستان حضرت زهرا(س) حرم
مطهر برگزار شد .در اين مراس��م  ۴۵۰دختر نومكلف از شهرهاي مختلف
جش��ن عبادت خود را همزمان با ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) با رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي در آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار
كردند .اين مراسم با اجراي برنامههاي شاد و متنوعي از جمله اجراي سرود،
اجراي برنامه مجري با عروسك ،دستبوسي مادران و خواندن سوگندنامه و
اهداي جوايز به افراد برگزيده همراه بود و در پايان همه دانشآموزان ميهمان
سفره تبركي حرم مطهر بانوي كرامت شدند .گفتني است دعوت به شركت
در جشن تكليف «شدهام ۹ساله» طي فراخواني از طرف حرم مطهر حضرت
معصومه (س) انجام گرفت و با استقبال زياد خانوادهها همراه بود كه به خاطر
رعايت دستورالعملهاي بهداشتي در چهار جلسه برگزار ميشود.

حضور پزشكان جهادي در غيزانيه اهواز
با هدف درمان محرومان
گروه پزش�كان متخصص با حضور در
خوزستان
بخش غيزانيه اهواز به صورت رايگان
ب�ه روس�تاييان اي�ن منطق�ه خدم�ات ارائ�ه دادن�د.

رسول ساكي ،بخشدار غيزانيه اهواز در جريان حضور اين پزشكان در
اين منطقه گفت :اين اردوي جهادي پزش��كان با همكاري بخشداري
غيزانيه ،مركز بهداشت شرق ،بسيج ،شركت فوالد خوزستان ،شركت
نفت و گاز مارون ،گروه جهادي شهيد فرجواني ،جامعه بسيج پزشكان و
نيروي انتظامي در مركز بهداشت روستاي غيزانيه بزرگ اجرا شد .وي
با تشكر از همكاري پزشكان متخصص ،شركتهاي فوالد خوزستان و
نفت و گاز مارون و ديگر ادارات ،نهادها و دستگاههاي اجرايي در اجراي
اين طرح افزود :در اين طرح به حدود يك ه��زار نفر از اهالي خدمات
پزشكي به صورت رايگان ارائه شد .بخشدار غيزانيه اهواز با بيان اينكه
چند دستگاه مينيبوس براي جابهجايي روستاييان در اين طرح به كار
گرفته شد ،ادامه داد :با توجه به استقبال روس��تاييان از اين طرح ،در
آينده مجدد برنامه مشابهي در اين منطقه برگزار خواهد شد.

چهارباغ قطب صادرات گل وگياه كشور ميشود
البرز

گياه كشور تبديل ميشود.

فرماندار چهارباغ در استان البرز گفت:
اين شهرستان به قطب صادرات گل و

قدرتاهلل ش��ميراني ،فرماندار چهارباغ در اس��تان البرز در نشس��ت با
گلخانهداران درباره رفع تمامي مشكالت آنها گفت :با اراده و عزم جدي و
استفاده از اين شبكه ارتباطي اين شهرستان را به عنوان پايانه صادراتي گل
و گياه تبديل و طرحهاي مختلفي را براي ترغيب و جذب سرمايهگذاران
اجرا میكنيم .وي افزود :برنامه و طرحهاي اين رويداد در دست بررسي و
كارشناسي است و در آينده با همت و تالش ميتوان اين اتفاق را رقم زد.
فرماندار چهارباغ با بيان اينكه جهاد كشاورزي فرآيندهاي صدور مجوز
مراكز پرورش گل وگياه را تسريع میکند ،ادامه داد :در اين راستا شهرداري
و بخشداريها پشتيبان توليدكنندگان گل و گياه میباشند.

احیای92هكتارجنگلتخريبشده
درمنطقهليشكگيالن
رئيـ�س اداره
گيالن
آمــ�وزش و
ترويج منابع طبيع�ي گيلان از احياي 92
هكتار از جنگل تخريبشده منطقه لیشك
گيالن در ب�ازه زماني پنج س�اله خب�ر داد.

خليل محمدي ،رئيس اداره آموزش و ترويج منابع
طبيعي گيالن ،با اشاره به اجراي پروژه باني جنگل
در شهرستان سياهكل گفت :اين پروژه به مدت پنج
سال احيا میش��ود و غنيسازي بخشي از جنگل
تخريبيافته منطقه ليش��ك ،حوزه  ۲۴ملكرود
به مس��احت  92هكتار را دنبال ميكن��د .وي از
برگزاري كارگاه «رويكردي بر مشاركت NGOها
در منابع طبيعي» و تور آموزشي  -ترويجي «بازديد
از پروژه باني جنگل» در منطقه ليشك شهرستان
سياهكل خبر داد و افزود :اين تور با حضور مسئوالن
ادارهكل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيالن
و اعضاي شبكه سازمانهاي مردمنهاد غيردولتي
محيط زيست و منابع طبيعي استان برگزار شد.
رئيس اداره آموزش و ترويج منابع طبيعي گيالن
با اش��اره به اجراي طرح «كاروان نيكوكاري» در
حاشيه اين تور آموزشي و ترويجي با حضور هشت
نفر از اعضاي جمعيت هالل احمر اس��تان اعالم
كرد :فاز نخست اين طرح با رويكرد اجتماعمحور

در راستاي حفظ ،احيا و توسعه منابع طبيعي و با
مشاركت و بهرهمندي از ظرفيت مردمي سازمان
جوانان جمعيت هالل احمر در س��طح روستاي
ليشك اجرا خواهد شد .محمدي ،ترويج فرهنگ
منابع طبيعي در بين آحاد جامعه ،ظرفيتسازي
و توانافزايي ذي نفعان ،دست اندركاران ،جوامع
محلي و بهرهبرداران در راس��تاي توس��عه پايدار
منابع طبيعي ،تقويت مش��اركت مردم در حفظ،
احيا و توسعه منابع طبيعي از طريق تسهيلگري،
توسعه مسئوليتپذيري و فعاليتهاي داوطلبانه
در ميان جوامع محل��ي و كنترل و مه��ار عوامل
تخريب منابع طبيعي را از جمله اهداف «كاروان
نيكوكاري» اعالم كرد و افزود :اين كاروان با همراهي
كارشناسانمنابعطبيعيبرجذبهميارانطبيعت
در سطح روستاها تأكيد دارد .وي با اشاره به اجراي
پروژه «باني جنگل» از سال  ۹۹خاطرنشان كرد:
تفاهمنامههمكاريمشتركادارهكلمنابعطبيعي
و آبخيزداري استان با مؤسسه سبزكاران باالن با
موضوع غرس نه��ال و احياي عرصههاي جنگلي
اجرايي شده است .محمدی گفت :اقدامات آموزشي
 ترويجي در جهت فرهنگسازي منابع طبيعييك راهكار زيربنايي و اساسي براي حفظ و توسعه
منابع طبيعي كشور محسوب ميشود.

توقف ساخت 3سد درآذربايجان غربي
با هدف احيای درياچه اروميه
آذربايجان غربي ا س�ــتا ند ا ر
آذربايجانغربي
از متوقف شدن اجراي سه سد در حوضه آبريز
درياچه اروميه ب�ا هدف احي�ای آن خبر داد.

محمدصادق معتمديان ،اس��تاندار آذربايجان
غربي در جلس��ه بررس��ي مس��ائل و مشكالت
حوزه آب و نيروي استان که با حضور وزير نيرو
و اعضاي مجمع نمايندگان استان برگزار شد،
گفت :اجراي سه س��د مخزني نازلو ،باراندوز و
سيمينه رود در حوضه آبريز درياچه اروميه به
دليل مصوبات ستاد احياي درياچه متوقف شده
است .وي با تشريح وضعيت اس��تان در حوزه
سدسازي افزود ۱۳ :سد مخزني بزرگ و هشت
سد مخزني كوچك در استان در حال حاضر در
حال آبگيري است و سه سد بزرگ نيز در حال
اجراست .استاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه
در حال حاضر روند مطالعات احداث سه سد نيز
در استان در دست اجراست ،ادامه داد :از وزارت
نيرو ب��راي تأمين اعتبار ش��بكههاي آب س��د
كرمآباد پلدشت و شوط و همچنين شبكههاي
آب سد سيلوه و آق چاي به ميزان هزار و ۴۵۰
ميلي��ارد تومان اعتبار درخواس��ت ميش��ود.
معتمديان با تأكيد بر ض��رورت اتمام مطالعات

كشاورزانوعشايركهگيلويهوبويراحمدبيمهميشوند

كهگيلويه و بويراحمد تفاهمنام�ه
همكاريبين
صن�دوق بيم�ه اجتماع�ي كش�اورزان،
روستاييان و عش�اير و س�پاه فتح استان
كهگيلوي�ه و بويراحمد انعقاد و امضا ش�د.

اين تفاهمنامه در نشس��تي با حضور س��ردار
حميد خ��رمدل ،فرمانده س��پاه فتح اس��تان
كهگيلويه و بويراحمد و عيسي كريمي مدير
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان
و عشاير استان در دفتر فرماندهي س��پاه فتح منعقد و به امضا رسيد .عيسي كريمي ،مدير صندوق
بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير استان در اين نشست شرايط عضويت و تعهدات اين
صندوق از جمله مستمريبگيري ،فوتي و از كارافتادگي كلي و بازنشستگي را تشريح كرد و گفت:
تمامي بسيجيان باالي  ۱۸سال و زير  ۵۰سال تحت پوشش صندوق بيمه روستاييان و عشاير قرار
ميگيرند .وي افزود :هر شخص با پرداخت ساالنه مبلغ  ۳۹۰هزار تومان تا يك ميليون و  ۱۴۰هزار
تومان ميتواند به عضويت اين صندوق درآيد و از خدمات متنوع آن بهرهمند شود.
خراسان رضوي

به گفته مديرعامل ش�ركت ش�هركهاي صنعتي خراسان
رضوي  ۲۲۰۰طرح صنعتي با هدف اشتغالزايي براي  ۴۲هزار
نفر در شهركها و نواحي صنعتي اس�تان در حال اجراست.

علي بهراميزاده ،مديرعامل شركت ش��هركهاي صنعتي خراسان
رضوي در حاشيه مراس��م تجليل از بانوان كارآفرين گفت :هماينك
 ۲۲۰۰ط��رح صنعتي با  ۱۱۲ه��زار ميليارد ريال س��رمايهگذاري و
پيشبيني اشتغالزايي ۴۲هزار نفر در شهركها و نواحي صنعتي استان
در حال اجراست .وي با اشاره به آغاز واگذاري كارگاههاي صنعتي در
شهركها و نواحي صنعتي به سرمايهگذاران افزود :از اين تعداد ۱۰۲۳
طرح  ۱۰تا  ۲۵درصد ۵۰۰ ،طرح بين  ۲۶تا  ۵۰درصد ۶۱ ،طرح بين
 ۵۱تا ۷۵درصد و ۳۳۳طرح باالي ۷۶درصد پيشرفت اجرايي دارد و به
ازاي واگذاري هر هكتار زمين صنعتي به طور متوسط برای  ۵۴نفر و به
ازاي هر هكتار زمين كارگاهي برای ۴۵۰نفر اشتغال ايجاد ميشود.

و آغاز احداث س��د الند خوي ب��راي تأمين آب
شرب اين شهرس��تان گفت :تأمين اعتبار براي
تكميل طرح مطالعات س��د الند در شهرستان
خوي براي تأمين آب ش��رب اين شهرس��تان
مورد درخواس��ت اس��تان از وزارت نيرو است.
وي با اشاره به واگذاري مديريت سد سردشت
به شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي افزود:
مديريت س��د ارس نيز با توجه به اينكه از نظر
سرزميني مخزن سد و بخشي از شبكه انتقال آن
در شهرستان پلدشت قرار دارد ،به شركت آب
منطقهاي آذربايجان غربي واگذار شود .استاندار
آذربايجان غربي در بخش ديگري از سخنان خود
در خصوص آخرين وضعيت ايجاد ش��بكههاي
آبياري و زهكشي در اراضي كشاورزي استان،
بيان كرد :در حوزه شبكههاي آبياري و زهكشي
در اس��تان اقدامات خوبي صورت گرفته و هم
اكن��ون  ۸۷هزار هكت��ار ش��بكههاي مدرن و
۴۸هزار هكتار شبكه نيمهمدرن در آذربايجان
غربي به بهرهبرداري رس��يده است .معتمديان
ادامه داد ۹۶ :هكتار ش��بكه آبياري و زهكشي
در استان در حال اجراس��ت كه براي اتمام اين
طرح نيازمند توجه وي��ژه وزارت نيرو در تأمين
اعتبارات الزم هستيم.

بازپسگيري 36هكتار زمين راكد شهركهاي صنعتي كردستان

 ۳۶هكتارزمين
كردستان
راكــ�د در
شهركهاي صنعتي كردستان از افرادي كه
قصد بهرهبرداري از آن براي فعاليت توليدي
و صنعت�ي نداش�تند ،بازپس گرفته ش�د.

احمد خس��روي مديرعامل شركت شهركهاي
صنعت��ي كردس��تان در ارتباط ب��ا بازپسگيري
36هكتار زمينهاي صنعتي راكد و اقدام نش��ده
در ش��هركهاي صنعتي اس��تان گفت :شركت
ش��هركهاي صنعتي به عنوان يك نهاد دولتي به ش��رط انجام كار توليدي و صنعتي ،زمين به متقاضيان و
ن در شهركهاي صنعتي
سرمايهگذاران در شهركها و نواحي صنعتي واگذار ميكند .وي افزود :متقاضيان زمي 
توساز خود را شروع کردند و
كه بعد از انعقاد قرارداد نتوانند در مهلت قانوني(يك سال پس از دريافت زمين) ساخ 
در مسير بهرهبرداري قرار گيرند ،به هيئت حل اختالف و داوري معرفي و در صورت تداوم روند و عدم ايجاد واحد
توليدي ،قرارداد آنها فسخ ميشود .مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي كردستان يادآور شد :در سه سال اخير
 ۲۹۵قرارداد زمين راكد و اقدام نشده بعد از طي پروسه در هيئت حل اختالف و داوري تعيين تكليف شدند.
سمنان

اجراي  ۲۲۰۰طرح
درشهركهاي صنعتي خراسان رضوي
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مازندران

جشن انتخاب «شهرخالق کتاب» درسمنان
برگزار ميشود

ب�ه گفت�ه مدي�ركل فرهن�گ و ارش�اد اسلامي س�منان
جش�ن انتخ�اب در اين اس�تان ب�ه عن�وان «ش�هر خالق
كت�اب» همزم�ان با اي�اماهلل ده�ه فج�ر برگزار ميش�ود.

فرشيد فالح ،مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي سمنان كسب
عنوان «شهر خالق كتاب» را در اولين حضور فعال در جشنواره
پايتخت كتاب ايران موفقيتآميز خوان��د و گفت :براي تقدير از
فعاالن در اين جش��نواره ،همايشي در قالب جش��ن همزمان با
دهه مباركه فجر در استان برگزار ميشود .وي با اشاره به سرانه
باالي سواد در اين استان تصريح كرد :استان سمنان هم از نظر
زيرساختها و سختافزار و هم از نظر نرمافزاري از توان و ظرفيت
بااليي برخوردار است .مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي سمنان
مهمترين هدف از شركت استان در جشنواره پايتخت كتاب ايران
را توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني دانست.

اجراي پويش اهداي خون زنان
مازندراني در دهه فجر

مدي�ركل انتقال خ�ون مازن�دران از اجراي پوي�ش اهداي
خون ب�ا ه�دف ترويج اي�ن فرهن�گ دوس�تانه خب�ر داد.

ذوالفقار تقوي ،مديركل انتقال خون مازندران با اشاره به سهم پايين
بانوان در اهداي خون گفت :پويش اهداي خون بانوان در استان از دوم
بهمن ماه آغاز شده است و تا هشتم بهمن ماه ادامه دارد .وي افزود :از
بانوان دعوت ميكنيم با پيوستن به اين پويش و اهداي خون ،مروج اين
فرهنگ انساندوستانه در خانواده و جامعه باشند .مديركل انتقال خون
درباره وضعيت اهداي خون در استان بيان كرد :در  ۱۰ماهه امسال
۱۲۹هزار و ۱۰۲نفر به پايگاههاي انتقال خون مازندران مراجعه كردند
كه از اين تعداد ۱۰۶هزار و  ۴۹۰نفر خ��ون اهدا كردند .تقوي افزود:
از ميان اهداكنندگان  ۲هزار و  ۹۰۹نفر خانم و  ۱۰۳هزار و  ۵۸۱نفر
آقا هستند .وي ادامه داد :با توجه به وضعيت ذخاير خوني ،الزم است
حضور اهداكنندگان در پايگاههاي انتقال خون پررنگتر باشد.

تحويل ۵۰پروژه آموزشي جديد به آموزش و پرورش اصفهان از دهه فجر

سرپرستادارهكل
اصفهان
نوس�ازي مدارس
اصفهان از تحويل  ۵۰پروژه آموزشي به آموزش و
پ�رورش اي�ن اس�تان در ده�ه فجر خب�ر داد.

مجيد نس��يمي ،سرپرس��ت اداره كل نوس��ازي
مدارس اصفهان در سفر به نطنز گفت :از مجموع
 370طرح آموزش��ي كه با مشاركت بنياد بركت
ستاد اجرايي امام در س��طح استان ساختهشده
ل آموزش و پرورش
است تا كنون  45پروژه تحوي 
شده است و تعداد  18پروژه ديگر در حال اجراست.
وي با بيان اينكه از مجموع اين تعداد طرحهاي
آموزش��ي 10 ،پروژه ديگ��ر در نوبت تخصيص
اعتبار است ،افزود :در سال جاري با كمك خيرين
و اشخاص حقيقي و حقوقي  115پروژه ساخته
ل آموزش و
شده است كه تاكنون  65پروژه تحوي 
پرورش شده است و  50واحد ديگر نيز در اياماهلل
دهه مبارك فجر و ديگر اعياد و مناسبتها تكميل

میشود و به بهرهبرداري خواهد رسيد .سرپرست
اداره كل نوس��ازي مدارس اصفه��ان همچنين
درخصوص مقاومس��ازي كالسه��اي درس در
استان بيان كرد 9 :هزار كالس تخريبي در سطح

شركت هواپيمايي بومي درآذربايجان غربي راهاندازي ميشود

آذربايجان غربي مدي�ركل راه و
شهر س�ا ز ي
آذربايجانغربيازراهاندازيشركتهواپيمايي
بومي در اين استان در آينده نزديك خبر داد.

سيدمحس��ن حمزهلو مديركل راه و شهرسازي
آذربايجانغرب��ي گف��ت :در راس��تاي ج��ذب
س��رمايهگذار با چندي��ن ش��ركت وارد مذاكره
شدهايم تا به موجب آن ،س��رمايهگذار اقداماتي
از قبيل خريد هواپيما و ايجاد زيرساختهاي الزم
در فرودگاه اروميه را انجام دهد .وي افزود :تالش ميشود تا شش ماه آينده شركت هواپيمايي بومي استان
راهاندازي شود .مديركل راه و شهرسازي آذربايجانغربي ادامه داد :استفاده از ظرفيت حوزه هوايي در بخش
باري ،باتوجه به دارا بودن محصوالت استراتژيك و صادراتي در استان امري مهم است كه از اين ظرفيتهاي
ش مسافربري از
فرودگاهي بايد بهرهبرداري كرد .حمزهلو گفت :استفاده از ظرفيتهاي حوزه هوايي در بخ 
جمله توريسم و جهانگردي در داخل و خارج از كشور بسيار حائز اهميت است و در داخل كشور بايد پروازهاي
متعددیبهمقاصد سياحتي و مذهبي افزايشپيداكندهمچنين از ظرفيتهايفرودگاهيبايدبرايسفربه
شهرهايي اعم از اربيل ،سليمانيه ،تفليس ،باكو و ساير شهرها در كشورهاي همجوار استفاده كرد.

استان اصفهان وجود دارد كه با اعتبارات دولتي و
كمك خيرين اين تعداد كالس تخريب و بازسازي
خواهند شد .نسيمي با اشاره به افتتاح مدرسه 9
كالسه دبيرستان پس��رانه حضرت امام خميني

در شهرس��تان نطنز با حضور يوسف نوري ،وزير
آموزش و پرورش افزود :اين مدرسه با مشاركت
بنياد بركت و اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس
استان اصفهان افتتاح شد .وي تصريح كرد :اين
مدرسه در زميني به مساحت يكهزار و  800متر
مربع در س��ه طبقه با اعتباري بالغ بر 5ميليارد
تومان با مشاركت بنياد بركت و اداره كل تجهيز
و نوسازي مدارس اس��تان اصفهان احداث شده
است .در حال حاضر سه واحد آموزشي خيرساز
در شهر بادرود در حال ساخت است كه با تكميل
و بهرهبرداري از اين مدارس تا حدودي مش��كل
كمبود فضاي آموزشي مرتفع خواهد شد .سال
گذشته با حضور مس��ئوالن استاني و شهرستان
نطنز ،كلنگ احداث س��اختمان پژوهشس��راي
ن زده
دانشآموزي بادرود با مشاركت خيرين زمي 
شد وليكن تا كنون گام عملي در اجراي ساخت
آن برداشته نشده است.

برگزاري يادواره سرداران و ۱۱۰شهيد در فيروزآباد فارس

با حضور رئيس
فارس
س�ازمان بنياد
ش�هيد و ام�ور ايثارگران كش�ور ي�ادواره
سرداران و  ۱۱۰شهيد عملياتهاي كربالي
۴و  ۵در شهرس�تان فيروزآباد برگزار شد.

حجتاالسالم محمدجواد محمديپور مديركل
بنياد شهيد و امور ايثارگران فارس در حاشيه
يادواره سرداران شهید گفت :شهرستانهاي
فيروزآباد ،فراش��بند و قير و كارزين در دوران
دفاع مقدس مجموعاً  ۹۷۰شهيد تقديم دفاع مقدس كرده است كه از ميان آمار ۱۱۰ ،شهيد متعلق
به عملياتهاي كربالي  ۴و  ۵است .وي افزود :شهرستان فراشبند در عملياتهاي كربالي 4و ۴۸ ،5
شهيد گرانقدر و شهرستانهاي فيروزآباد و قيروكارزين نيز به ترتيب  ۴۶و  ۱۶شهيد تقديم كردهاند
كه نشان از واليتمداري مردم اين شهرستانهاست .مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران فارس با
بيان اينكه شهدا با شهادت خود به ما درس ايثار ،آزادگي و واليتمداري دادند ،ادامه داد :ما نيز اكنون
در برابر آن بزرگواران وظيفه و تكليفي بزرگ بر دوش داريم كه بايد با اطاعت از واليت فقيه و ترويج
فرهنگ ايثار و شهادت ،ادامهدهنده راه شهيدان در جامعه باشيم.

برگزاري كنگره ملي علوم زراعت
و اصالح نباتات ايران دركرمان
هفدهمين كنگره ملي و سومين كنگره
كرمان
بينالمللي علوم زراعت و اصالح نباتات
ايران روز گذشته در دانشگاه شهيد باهنر كرمان آغاز به كار كرد.

قاسم محمدينژاد دبير اجرايي هفدهمين كنگره ملي و سومين كنگره
بينالمللي علوم زراعت و اصالح نباتات ايران در حاشيه برگزاري افتتاحيه
اين كنگره گفت :كرمان براي نخستين مرتبه ميزبان بزرگترين كنگره
علوم كشاورزي كشور اس��ت .در استانهايي كه در گذشته ميزبان اين
كنگره بودند اتفاقات خوبي در زمينه كش��اورزي رقم خ��ورده و ما نيز
اميدواريم اين كنگره كمك شاياني به كشاورزي كشور و اين استان بكند.
وي با بيان اينكه  ۷۵۰مقاله از سراس��ر دنيا به دبيرخانه اين جشنواره
رسيده است ،افزود ۱۵ :سخنران بينالمللي كليدي طي سه روز در اين
كنگره سخنراني دارند و سعي شده از اساتيد ملي و بينالمللي طي اجراي
اين كنگره بهرهمند شويم .رئيس پژوهشكده فناوري توليدات گياهي
كرمان با تأكيد بر اينكه در اين كنگره موضوعات مهم حوزه كشاورزي
تشريح ميش��ود ،تصريح كرد :س��عي داريم به موضوعات كشاورزي با
تأكيد بر چالشهايي نظير كمآبي و بهرهبرداري در كشاورزي پرداخته
شود .به گفته محمدينژاد ،هزار نفر شركتكننده مجازي در اين كنگره
شركت ميكنند كه با توجه به شيوع كرونا نميتوانستيم پذيراي تمام
ش��ركتكنندگان به صورت حضوري باشيم و البته اين شرايط موجب
حضور شركتكنندگان از اقصی نقاط دنيا به شكل مجازي شده است.
وي با بيان اينكه اميدواريم با برگزاري اين كنگرهها به رونق كشاورزي
كشور بهويژه استان كرمان كمك كنيم ،خاطرنشان كرد :كنگره ،یک
همانديش��ي بزرگ اس��ت .ما طي اين كنگره دو همانديشي بزرگ آب
و بذر كه از اهميت بااليي برخوردار هس��تند ،خواهيم داش��ت .در اين
كنگره موضوعات مهم كشاورزي و چالشهاي كشاورزي مورد بررسي،
كارشناس��ي و همانديش��ي قرار خواهد گرفت .اختتامي��ه اين كنگره
پنجشنبه هفته جاري در دانشگاه شهيد باهنر برگزار خواهد شد.

 ۲۰۰هكتار اراضي ساحلي گلستان
رفع تصرف شد
به گفت�ه مدي�ركل مناب�ع طبيعي و
گلستان
آبخي�زداري گلس�تان ۲۰۰ ،هكتار از
اراضي ساحلي استان بايد رفع تصرف شود.

عبدالرحيم لطفي ،مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلس��تان گفت:
اراضي ساحلي گلس��تان  ۱۸هزار هكتار برآورد شده و اين عدد حدودي
است؛چراكه بر اثر پسروي و پيش��روي آب دريا مقدار آن تغيير ميكند.
وي افزود :براي  ۱۷هزار و  ۶۰۰هكتار از اين اراضي ساحلي سند تك برگ
صادر شده است و سند  ۲۰۰هكتار ديگر آن تا هفته آينده آماده ميشود.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان ادامه داد ۲۰۰ :هكتار از اين
اراضي ساحلي طي ساليان اخير دستدرازي شده بود كه با تشكيل ۳۸
پرونده طي چند سال اخير اقدامات بازپسگيری اين اراضي از متخلفان
پيگيري شد .لطفي گفت :در  ۲۴پرونده رأي به نفع منابع طبيعي صادر و
 ۱۶۰هكتار به منابع طبيعي بازگردانده شده و سند  ۱۴۵هكتار آن آماده
است .وي افزود :براي مابقي پروندهها كه شامل  ۴۰هكتار از اراضي ساحلي
ميشود ،دادگاه تجديدنظر در حال بررسي است و تا پايان بهمن ماه تعيين
تكليف ميشود .به گفته مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان با
تعيين تكليف اين اراضي پرونده كاداستر اراضي استان بسته ميشود.

قزوين :پس از  ۳۳س��ال انتظار ،خبر شناسايي پيكر مطهر شهيد
«عباسعلي نوروزي» ،توسط مسئوالن به خانواده اين شهيد اطالع داده
شد .شهيد عباسعلي نوروزي يكي از شهداي مفقوداالثر دفاع مقدس
بود كه پيكر مطهرش با انجام آزمايش  DNAشناس��ايي شده است.
پيكر اين شهيد  ۱۰سال پيش در جريان تفحص پيكرهاي مطهر شهدا
توسط كميته جستوجوي مفقودين به وطن بازگشت و چون مدارك
شناسايي به همراه نداشت در تهران به عنوان شهيد گمنام تشييع و در
قطعه  ۵۰بهشتزهراي تهران به خاك سپرده شد.
فارس :مدير پيوند اعضاي بيمارستان ابوعليسينای شيراز گفت :كبد
اميرمحمد محمدپور ،كودك هفت ماه ه ُمهري كه در سانحه رانندگي
دچار مرگ مغزي شده بود ،به يك كودك بيمار اهدا شد .سياوش غالمي
افزود :به دليل نامساعد بودن شرايط بيمار ،قابليت انتقال به شيراز ميسر
نشد كه تيم پزشكيمان به مديريت دكتر جعفري به بيمارستان المرد
اعزام و برداشت اعضا در اين بيمارستان انجام شد.
آذربايجان غربي :فرماندار نقده گفت ۱۸۹ :واحد س��اختمان در
قالب طرح اقدام ملي مسكن در نقده احداث ميش��ود .شاكر افزود :از
اين تعداد براي  ۶۸واحد پروانه صادر ش��ده و ساخت  ۵۱واحد در حال
اجراست و مبلغ تسهيالت تخصيصي به هر واحد  ۳ميليارد ريال است كه
به تناسب پيشرفت فيزيكي پرداخته خواهد شد.
ايالم :مديرعامل ش��ركت گاز ايالم گفت :اين شركت طبق مصوبه
مجلس شوراي اسالمي ،انجام اشتراكپذيري و واگذاري اشتراك گاز به
خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي را به صورت رايگان واگذار
كرده است .عباس شمساللهي افزود :طبق ليست ارسالي خانوارهاي
معرفي ش��ده از س��وي نهادهاي حمايتي ۱۶۴ ،خانوار تحت پوشش
بهزيستي و  ۲۸۶خانوار تحت پوش��ش كميته امداد حضرت امام (ره)
استان ايالم جهت پرداخت هزينه گازكشي مشمول خواهند شد.
كهگيلويهوبويراحمد :سرپرست ادارهكل ميراثفرهنگي ،گردشگري
و صنايعدس��تي كهگيلويه و بويراحمد از اختص��اص ۷۵۰ميليارد ريال
تسهيالت بانكي به طرحهاي گردشگري و صنايعدستي اين استان خبر داد.
سعيد طالبيپور افزود :در صورت همكاري بانكها و سرمايهگذاران با اين
اعتبار حدود  ۲۰طرح نيمهتمام گردشگري به بهرهبرداري ميرسد.
هرمزگان :علي مرادي ،معاون مشاركتهاي مردمي اداره كل نوسازي
مدارس با بيان اينكه در حال حاضر بيش از  ۷۰۰خير مدرسهساز داخل و
خارج كشور در استان هرمزگان در امر مقدس مدرسهسازي مشاركت دارند،
گفت :در سال گذش��ته  ۱۰۵ميلياردتومان تعهد مدرسهسازي داشتيم و
امسال نيز تاكنون  ۱۷۵ميلياردتومان در قالب ۱۰۷پروژه توسط خيرين
مدرسهساز با نظارت اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان دردست اجراست.
كرمانش�اه :مديركل ورزش و جوانان كرمانشاه از تدارك برگزاري
بيش از  1200برنامه ورزشي در س��طح استان به مناسبت دهه مبارك
فجر خبر داد .صابر رحيمي يكي از برنامههايي كه در اين هفته خواهيم
داشت ،افتتاح سه خانه ورزش روستايي جديد در سطح استان است كه
با همكاري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر افتتاح میشوند و به
بهرهبرداري خواهند رسيد .به گفته اين مسئول ،تعداد خانههاي ورزش
روستايي استان با افتتاح اين سه پروژه به  283مورد خواهد رسيد.

