
 واكسيناسيون آبزيان در مشهد 
براي جلوگيري از تلفات 

رئي�س اداره بهداش�ت و مديري�ت    خراسان رضوي
بيماري هاي آبزيان اداره كل دامپزشكي 
خراسان رضوي از لزوم واكسيناسيون آبزيان با توجه به گرم شدن 
ه�وا و ش�يوع ان�واع بيماري ه�ا در فص�ول گرم س�ال خب�رداد. 
دكتر محس��ن نژاد رئيس اداره بهداش��ت و مديريت بيماري هاي آبزيان 
اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي گفت: با توجه به گرم شدن زمين، بروز 
پديده خشكسالي، بي آبي و ارتباط آن با بروز بيماري  در آبزيان، اين اداره كل 
از آبزي پروران مي خواهد تا واكسيناسيون آبزيان را در اولويت قرار دهند.  
وي افزود: با توسعه اين صنعت و افزايش تراكم آبزيان در واحد سطح و نيز 
پديده بي آبي و گرم شدن آب هاي جاري، به عنوان عوامل استرس زا، امكان 
بروز و شيوع بيماري ها دور از انتظار نبوده و شاهد بروز بيماري هايي نظير 
»استرپتوكوكوزيس« در مزارع آبزيان سردآبي هستيم كه بيماري مورد 
اشاره يك عفونت »سپتي سميك باكتريال« بوده و خسارات اقتصادي زيادي 
به اين صنعت تحميل مي كند.  رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي 
آبزيان اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي گفت: عامل بيماري به سهولت 
از ماهي آلوده به ساير آبزيان سالم و نيز آب و مواد خوراكي منتقل شده و تا 
مدت ها در لجن كف استخر و نيز ماهيان آلوده )حتي در حالت انجماد( باقي 
مي ماند.  نژاد افزود: براي پيشگيري از بيماري، انجام واكسيناسيون، امري 
ضروري است و به همت متخصصان داخلي، واكسن بيماري، بومي سازي 
شده و به اندازه كافي در بازار موجود اس��ت.  وي ادامه داد: ايمني ناشي از 
واكس��ن، عالوه بر كنترل بيماري و كاهش تلفات، از مصرف بي رويه آنتي 
بيوتيك ها و نيز آزمايش هاي غيرضرور و غيركارشناسي جلوگيري كرده و 
در نتيجه هزينه هاي توليد را كاهش خواهد داد.  وي به گام بزرگ ديگر صادق 
اميرآباديان در ناجي بيماران كرونايي اشاره كرد و افزود: اين خير تاكنون 

تعدادي دستگاه اكسيژن ساز تهيه و در اختيار نيازمندان قرار داده است. 

 خير دامغاني ۱۱۴ نوعروس را 
به خانه بخت مي فرستد

قائم مقام كميته امداد استان سمنان      سمنان
از تهيه جهيزي�ه ۱۱۴ نوعروس تحت 
خب�رداد.  دامغان�ي  خي�ر  س�وی  از  نه�اد  اي�ن  پوش�ش 
محمد قوس��ي قائم  مقام كميته امداد استان س��منان با بيان اينكه در 
سالروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت فاطمه )س( ۱۱۴ نوعروس تحت 
پوشش كميته امداد استان سمنان راهي خانه بخت مي شوند، گفت: يكي 
از اقدامات مهم كميته امداد ارائه مشاوره پيش از ازدواج، تأمين جهيزيه و 
ارائه تسهيالت مناسب به زوج هاي جوان تحت پوشش اين نهاد است تا با 
ازدواج آسان اين بخش از جامعه بتوانند زندگي مشترك خود را آغاز كنند.  
وي با بيان اينكه بدون حضور خيران نمي توان كارهاي بزرگ اينچنين 
به سرانجام رس��اند، افزود: صادق اميرآباديان فرزند ابراهيم آباديان خير 
دامغاني در تحقق اين مهم سهم بس��زايي ايفا كردند و همواره ياري گر 
كميته امداد بودند كه اميدواريم در ادامه اين روند شاهد حضور خيران 
بيشتر از استان سمنان باشيم.  قائم مقام كميته امداد استان سمنان با 
بيان اينكه طرح احسان و اطعام حسيني نيز كه به صورت كشوري در اكثر 
استان ها اجرا مي شود توسط همين خيران آغاز شده است، تصريح كرد: 
اين خير دامغاني در ديگر مراسم نظير عيد األضحي، ذبح عظيم در عيد 

قربان و ديگر امور كمك به نيازمندان نيز در پاي كار حضور دارند. 

۱۴۰۰ خانوار روستايي فارس به شبكه ملي 
اطالعات وصل شدند

مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات      فارس
فارس از اتصال ۱۲ روستاي استان فارس 
به شبكه ملي اطالعات و دسترسي اين روستاها به اينترنت پرسرعت 
همراه با پوش�ش جمعيتي ۴۹۰۰ نفر در قال�ب ۱۴۶۴ خانوار خبر داد. 
مهرداد س��هرابي مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات فارس گفت: 
در يك هفته گذشته، ۱۴۶۴ خانوار روستايي در شهرستان هاي آباده، 
ممسني و شيراز با جمعيت ۴۹۰۰ نفر به شبكه ملي اطالعات و شبكه 
پهن باند ارتباطي سيار اپراتور اول متصل شده اند.  وي افزود: روستاهاي 
فيروزي، چنار و نجف آباد س��فلي از توابع شهرستان آباده، روستاهاي 
پيرحسيني، توكل آباد مركزي و باباصالح از توابع شهرستان ممسني، 
روستاهاي رمغان، سبوك، شكفت، چشمه بردي و سعادت آباد از توابع 
بخش ارژن شهرستان ش��يراز و روس��تاي قلعه چوبي از توابع بخش 
مركزي شهرستان شيراز، جمعاً با جمعيت ۴۹۰۰ نفر در قالب ۱۴۶۴ 
خانوار از اينترنت پرس��رعت برخوردار ش��ده اند.  مديركل ارتباطات و 
فناوري اطالعات فارس با بيان اينكه اتصال اين روستاها به شبكه ملي 
اطالعات، از مح��ل طرح خدمات عمومي اجب��اري وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات )USO(، تأمين اعتبار شده است، هدف از اجراي اين 
طرح ها را كاهش هزينه ها و محروميت زدايي و ايجاد بس��تر الزم براي 

رونق اقتصادي و اشتغال پايدار در اين مناطق عنوان كرد.

روزگذش���ته      مركزي
بزرگ تري���ن 
حجم بتن ريزي براي عرشه پروژه مقاومت، با 
رمز يا ثامن الحجج، طي يك مرحله و در يك 

روز در شهر اراك انجام شد. 
روز گذشته عليرضا بياتيان شهردار اراك در مراسم 
بتن ريزي و احداث عرشه پروژه مقاومت گفت: ميدان 
مقاومت به دليل واقع شدن در مسير خيابان قايم مقام 
فراهاني كه يكي از پر تردد ترين معابر كالنشهر اراك 
مي باش��د به عنوان يك گره ترافيكي نياز به اجراي 
پروژه و غيرهمسطح سازي معبر را ايجاب مي نمود و 
همچنين با توجه به اجراي پل هاي شهيد بختياري، 
تقاطع ميدان ورزش )آزادگان(، روگذر بلوار قدس و 
تبادل خاتم االنبيا در محور ش��رق نسبت به ميدان 
مقاومت و تكميل و گش��ايش تقاطع غيرهمسطح 
ش��هيد صيدي در مهر ماه سال گذش��ته در ناحيه 
غربي ميدان، نياز به اجراي پ��روژه ميدان مقاومت 

به عنوان قطع��ه مياني در اين مح��دوده از رينگ 
شهري را حياتي و الزم االجرا كرده است.  وي افزود: 
تقاطع غيرهمسطح ميدان مقاومت شامل، مسير 
اصلي پروژه كه تشكيل شده از زيرگذر در راستاي 

خيابان قايم مقام، مسير شرق به غرب و بالعكس 
كه تسهيل كننده ترافيك رينگ شهري مي باشد 
در مس��ير بلوار آنجفي، چهار كنار گذر كه ورودي 
و خروجي هاي خيابان قايم مقام و بلوار آنجفي به 

يكديگر را تشكيل مي دهد و همچنين دوربرگردان 
بر روي عرشه تقاطع مي باشد.  شهردار اراك تصريح 
كرد: عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح ميدان 
مقاومت در تمامي جبهه هاي كاري فعال اس��ت. 
الزم به ذكر است، برنامه زماني در نظر گرفته شده از 
سوي قرارگاه خاتم االنبيا، براي پروژه مقاومت ۸۴۰ 
روز بوده، اما با تأكيد مهندس بياتيان شهردار اراك، 
مقرر گرديده كه اين پروژه در بازه زماني ۱۸۰ روزه 
تكميل و افتتاح گردد.  اعتبار پيش بيني شده براي 
اجراي طرح تقاطع غير همسطح ميدان مقاومت 
بالغ بر ۵۰۰ ميليارد ريال اس��ت كه تاكنون ۲۰۰ 
ميليارد ريال آن به پيمانكار ط��رح يعني قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا پرداخت شده است.  مساحت 
عرش��ه پل ۲ هزار و ۲۰۰ متر، دهانه پل ۲۵ متر و 
۱۰۰ متر طول دارد و تمام معارضين شامل كابل 
فشار قوي برق )زميني و هوايي(، لوله آب، گاز و فيبر 

نوري جمع آوري و رفع شده است. 

ثبت بزرگ ترين ركورد بتن ريزي پروژه هاي عمراني در شهر اراك

۱۱ | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6236 دوش��نبه 31 خ��رداد 1400 | 10 ذی القعده 1442 |

88498441سرويس  شهرستان

دوز دوم به سالمندان باالي ۷۰ سال هرمزگاني تزريق مي شود
تزريق دوز دوم     هرمزگان
به س�المندان 
باالي ۷۰ سال هرمزگاني كه دوز اول واكسن 
كرونا را دريافت كرده اند، تا چندروز آينده 
پس از دريافت سهميه واكسن، آغاز مي شود. 
دكتر فاطمه نوروزيان سخنگوي دانشگاه علوم 
پزشكي اس��تان هرمزگان گفت: تزريق دوز دوم 
به سالمندان باالي ۷۰ سال كه دوز اول واكسن 
كرونا را دريافت كرده اند، در چند روز آينده پس از 

دريافت سهميه واكسن، آغاز مي شود.  وي با بيان اينكه سالمندان منتظر بمانند و پس از دريافت پيامك و 
مشخص شدن زمان و مكان دريافت واكسن به مكان اعالم شده مراجعه كنند، افزود: با اختصاص سهميه هاي 
ديگر واكسن كرونا به استان، واكسيناسيون ديگر گروه هاي سني نيز آغاز مي شود.  سخنگوي دانشگاه علوم 
پزشكي استان هرمزگان با بيان اينكه ۱۰۸ بيمار مبتال به كرونا در بيمارستان هاي استان بستري شدند و 
اكنون در مجموع ۶۵۷ نفر در بيمارستان هاي استان تحت مراقبتند، تصريح كرد: از مجموع بستري ها، ۹۰نفر 

در بخش مراقبت هاي ويژه )آي. سي. يو( بستري هستند و حال ۱۶ نفر از آنها وخيم است. 

كنگره جهاني شعر اهل بيت )ع(در شيراز برگزار مي شود
كنگره جهاني شعر      فارس
اهل بي�ت )ع( ب�ه 
ميزباني شيراز در ۲۱ تيرماه سال جاري با همكاري 
و مشاركت نهاد هاي مختلف برگزار خواهد شد. 
پايگاه اينترنتي كنگره جهاني شعر اهل بيت )ع( 
شيراز به منظور تسهيل در ارس��ال آثار شاعران 
سراسر كشور رونمايي شد.  بخش مسابقه ملي اين 
كنگره با همت شهرداري شيراز و همكاري حوزه 
هنري انقالب اسالمي فارس و سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمي ۲۱ تير سال جاری برگزار خواهد شد.  بخش مسابقه ملي نيز خود به دو بخش اصلي و ويژه 
تقسيم مي شود كه آخرين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه اين مسابقه ملي نيز ۸ تير سال جاري اعالم شده است.  
موضوعات بخش اصلي شامل زندگي، شخصيت و انديشه حضرات اهل بيت )ع(، جنبه هاي معرفتي فرهنگ 
حضرات اهل بيت )ع(، سبك زندگي سالم در آينه معارف حضرات اهل بيت)ع(، احاديث و سيره حضرات اهل 
بيت)ع(، كرامات و فضايل و مناقب حضرات اهل بيت)ع( و جلوه هاي فرهنگ اسالمي در سيره حضرات اهل 

بيت )ع( و موضوع بخش ويژه كنگره نيز شيراز؛ سومين حرم اهل بيت)ع( تعيين شده است. 

توزيع ۱۲۰۰ كولر آبي بين مددجويان كميته امداد خراسان جنوبي
تعداد ۱۲۰۰ كولر      خراسان جنوبي
آبي ب�ا اولويت 
مناطق كم برخوردار و خانواده هاي فاقد لوازم 
سرمايشي در خراس�ان جنوبي توزيع شد. 
رضا حسيني معاون حمايت و سالمت خانواده 
كميته امداد امام خميني)ره( خراسان جنوبي 
گفت: با توجه به آغاز فصل تابستان، تعداد ۱۲۰۰ 
كولر آبي با هزينه اي بالغ بر ۵ ميليارد تومان با 
اولويت مناطق كم برخوردار و خانواده هاي بدون 

لوازم سرمايشي بين نيازمندان استان توزيع شد.  وي افزود : توزيع تجهيزات گرمايشي و سرمايشي بين 
مددجويان تحت حمايت، يكي از رويكرد هاي اين نهاد اس��ت و هر سال در فصل پاييز و بهار تجهيزات 
گرمايشي و سرمايشي شامل آبگرمكن، بخاري گاز س��وز و كولر آبي تهيه و در بين مددجويان ساكن 
مناطق محروم و داراي اولويت توزيع مي ش��ود.  معاون حمايت وس��المت خان��واده كميته امداد امام 
خميني)ره( خراسان جنوبي ادامه داد: پارسال در شش مرحله ۱۹۸۵ دستگاه بخاري گازي و ۳۰۰دستگاه 

آبگرمكن گازي به ارزش ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بين خانواده هاي نيازمند توزيع شد.

تمديد بسته حمايت از مشاغل آسيب ديده از كرونا در بوشهر
سرپرست اداره     بوشهر
كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اس�تان بوش�هر از تمديد 
بسته حمايت از كسب و كارها و مشاغل به 
ش�دت آس�يب ديده از كرون�ا خب�رداد. 
مصدق كشاورزي سرپرس��ت اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي استان بوش��هر با اشاره به مصوبه 
اخير س��تاد ملي مقابله با كرونا مبن��ي بر تمديد 
بسته حمايت از كسب و كارها و مشاغل به شدت 
آسيب ديده گفت: اين بسته حمايتي شامل حمايت هاي مالياتي، بانكي و بيمه اي است.  وي افزود: مهلت زماني 
اعتراض به اوراق مالياتي تا دو ماه ديگر، فرصت پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده ماليات هاي عملكرد و ارزش 
افزوده كه تاريخ سررسيد آن تا پايان ۱۳۹۹ بوده، تا آخر شهريورماه و بدون محاسبه جريمه ديركرد از حمايت هاي 
مالياتي دولت خواهد بود.كشاورزي تصريح كرد: بازپرداخت اقساط تسهيالت دريافتي كه موعد پرداخت آنها در 
چهار ماهه نخست سال  جاري بوده و در اين بازه زماني پرداخت نشده است، منوط به آن كه بدهي به شبكه هاي 

بانكي تا بهمن سال ۱۳۹۹ در طبقه جاري قرار داشته باشد، به انتهاي دوره تقسيط منتقل مي شود.

 دولت ۵۵ هزار ميليارد تومان 
در پتروشيمي كرمانشاه سرمايه گذاري كرد

 راه اندازي 8 روستا بازار 
تا پايان امسال  در اردبيل

دول�ت در چند     كرمانشاه
م�اه اخير بيش 
 از ۵۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در 
حوزه پتروشيمي استان را كليد زده كه اين 
طرح ه�اي مص�وب داراي موافق�ت اصولي 
مبتن�ي ب�ر تأمي�ن خ�وراك و آب اس�ت. 
محسن دارابي رئيس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت كرمانشاه با اش��اره به سرمايه گذاري 
بي��ش  از ۵۵ ه��زار ميلي��ارد تومان��ي دولت 
در حوزه پتروش��يمي اس��تان گفت: عالوه  بر 
مكان يابي مناس��ب، تأمين خ��وراك و آب به 
 عن��وان مهم ترين فاكتورهاي اح��داث صنايع 
پتروشيمي مطرح اس��ت كه پتروشيمي هاي 
استان كرمانشاه در اين زمينه موفق به گرفتن 
موافقت اصولي طرح هاي خود ش��ده اند.  وي 
با اش��اره به مهم ترين طرح هاي پتروشيمي در 
اس��تان افزود: پروژه متيل آمين در شهرستان 
س��نقر و كليايي، پروژه  EPDM با ۵۰ هزار 
تن ظرفيت توليد الس��تيك اعم از كف پوش، 
روكش كابل و قطعات پالس��تيكي خودرو در 
حوزه اورامانات، پروژه اتيلن اكسايد با ظرفيت 
توليد طي��ف عم��ده اي از ضدعفوني كننده ها 
و فايبرگل��س در شهرس��تان كن��گاور، پروژه 

پلي پروپيلين در شهرستان اس��الم آباد غرب 
و پااليش��گاه گازي در يكي از س��ه شهرستان 
گيالن غرب، قصرش��يرين يا س��رپل ذهاب از 
پروژه هاي مهم حوزه پتروش��يمي است كه با 
تكميل آنها طي سال هاي آينده فضاي اشتغال 
استان تحت تأثير مثبتي قرار مي گيرد.  رئيس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت كرمانش��اه 
كل سرمايه گذاري صنعتي اس��تان كرمانشاه 
تا س��ال ۱۳۹۸ را ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
دانست و ادامه داد: فقط در سال ۱۳۹۹ حدود 
۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري در 
اس��تان كرمانش��اه صورت گرفته است كه تنها 
در يك مورد آن كارخانه قوطي س��ازي زمزم با 
۲هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري و به همت 
مديريت ارشد استان و رئيس بنياد مستضعفان 
كشور به بهره برداري رسيد.  به گفته  دارابي، اين 
پروژه هاي مهم و كليدي مي توانند نقش پيشران 
و لوكوموتيو را براي اس��تان ايفا كنند و س��اير 
واگن هاي توسعه استان را جلو ببرند.  وي افزود: 
صدور پروانه بهره برداري در سال ۹۹ نسبت  به 
سال ۹۸ هم از نظر ارزش با ۲ هزار و ۴۰۰ميليارد 
تومان رش��د ۴/۵ برابري و از نظر تعداد با ۱۱۸ 

فقره رشد ۲۶ درصدي داشته  است.

هشت روستا بازار       اردبيل
تا پايان امسال در 
مناطق مختلف استان اردبيل راه اندازي مي شود. 
حميد صولت مدير س��ازمان تعاون روستايي 
استان اردبيل با اشاره به راه اندازي هشت روستا 
بازار تا پايان س��ال گفت: از اواخر سال گذشته 
راه اندازي روستا بازار در اردبيل و ساير شهرهاي 
استان آغاز شده تا با ابتكار خاصي كه سازمان 
تعاون روستايي انجام مي دهد، اين روستا بازارها 
در مناطق مختل��ف راه اندازي ش��ود تا مردم 
بتوانند به راحتي و بدون واسطه كاالهاي مورد 
نياز خود را از جامعه توليدكنندگان روستايي و 

عشايري تأمين كنند.  
وي تصريح كرد: اين روس��تا بازارها با شعار از 
مزرعه تا سر سفره راه اندازي مي شود كه هدف 
اصلي حذف واس��طه ها و دالل هاس��ت و قطعاً 
پروژه اي اس��ت كه حمايت از توليدكننده را به 
همراه دارد و در س��طح اس��تان و در شهرهاي 
مختلف هشت پروژه فعال ش��ده و اميدواريم 
با استقبال مردم در ش��هر اردبيل نيز دو شعبه 

جديد راه اندازي شود.  
مدير سازمان تعاون روس��تايي استان اردبيل 
به نظام بهره برداري پاياب س��دها در س��طح 

اس��تان اش��اره كرد و گفت: با توج��ه به اينكه 
رويكرد س��ازمان تعاون روس��تايي ايجاد نظام 
بهره برداري در قالب شركت هاي تعاوني توليد 
روستايي، ش��ركت س��هامي زراعي و كشت و 
صنعت هاي كوچك است، تمام تالش مان بر اين 
است تا در پاياب سه سد خداآفرين، عمارت و 
احمدبيگلو نظام بهره برداري را بر اساس همين 

الگو راه اندازي كنيم.  
صولت افزود: در شمال استان با راه اندازي نظام 
بهره برداري زمينه شكل گيري ۶۸ تشكل فراهم 
مي آيد كه تاكنون در اين زمينه ۴۵تشكل در 
قالب تعاوني توليد روستايي با اراضي زير كشت 
۲۸ هزار هكتار راه اندازي ش��ده است.  وي در 
بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: 
۱۱ هزار هكتار از اين اراضي شامل زمين هاي 
ملي مرتعي و ۱۷ هزار هكتار نيز اراضي زراعي 
است كه قطعاً با تعيين تكليف و واگذاري كشت 

و زرع در آنها به انجام مي رسد.  
مدير سازمان تعاون روس��تايي استان اردبيل 
ادامه داد: تعاون روستايي استان تمام كارهاي 
اين ۴۵ ش��ركت تعاوني را انجام داده و انتظار 
مي رود در ۴۵ هزار هكتار اراضي پاياب س��دها 

ظرفيت توليد تا يك ميليون تن ارتقا يابد.

  گلستان: مدير گروه پيشگيري از بيماري هاي واگير مركز بهداشت 
گلستان با اشاره به اينكه تاكنون بيش از ۶۴ هزار نفر در استان واكسن 
كرونا دريافت كردند، گفت: با ورود محموله جديد واكسن كرونا طي يكي 
دو روز آينده به استان، مرحله دوم واكسيناسيون ادامه مي يابد و مرحله 
اول برخي ديگر آغاز مي شود.  علي باقري با بيان اينكه در گلستان واكسن 
نوبت دوم به تازگي تنها در برخي شهرها تمام شده و در برخي شهرها نيز 
همچنان موجود است.  افزود: تاكنون در استان ۶۴ هزار و ۸۳۴ نفر نوبت 

اول واكسن كرونا و ۱۹ هزار و ۱۱ نفر نيز نوبت دوم را دريافت كردند. 
  خراس�ان رضوي: مديركل آموزش وپرورش خراس��ان رضوي با 
اشاره به اينكه آمار دانش آموزان ترك تحصيل كرده ما در ابتداي سال 
تحصيلي گذشته ۴۰ هزار نفر بود، گفت: طي سال ۲۳ هزار دانش آموز 
به تحصيل بازگش��تند و آمار دانش آموزان ترك تحصي��ل كرده ما در 
پايان سال تحصيلي ۱۷ هزار دانش آموز اس��ت.  قاسمعلي خدابنده با 
اشاره به اينكه دونوع ترك تحصيل پنهان و آشكار داريم، افزود: در قالب 
كارگروهي تحت عنوان »جذب بازمان��دگان از تحصيل« طرحي را در 
خصوص دانش آموزان ترك تحصيل كرده اجرا كرديم كه موفق شديم و 

۲۳ هزار نفر از آنان به تحصيل بازگردانيم. 
  كرمان: معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس��تي اس��تان كرمان از آغاز مرمت بناي تاريخي چهار برجي 
يزدان آباد شهرستان زرند خبر داد.  مجتبي شفيعي گفت: يكي از برج هاي 
بناي تاريخي يزدان آباد شهرستان زرند كه در سال گذشته به علت بارندگي 

آسيب  ديده بود در اين فاز از عمليات مرمت مي شود.  
  خوزستان: بنابر اعالم اداره كل ارشاد خوزس��تان۲۰ كتابفروشي استان 
خوزس��تان در طرح بهارانه كتاب، ۱۶ هزار و ۴۴۴ هزار جلد نس��خه به مبلغ 
۷ميليارد و ۱۷۷ ميليون ريال كتاب فروختند.  به اين ترتيب، استان خوزستان در 
ميزان فروش كتاب جزو ۱۰ استان پرفروش كتاب در سراسر كشور قرار گرفت.

 مقاوم سازي 
5 هزار واحد مسكوني روستايي در زنجان

در يك سال گذشته بيش از ۵ هزار واحد مسكوني     زنجان
روس�تايي اس�تان مقاوم س�ازي ش�ده است. 
رضا خواجه اي مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان با اشاره 
به ۳۱ خرداد، سالروز زلزله غم بار طارم، گفت: بنياد مسكن انقالب اسالمي 
از سال ۱۳۸۴ با هدف بهبود كيفيت مس��كن و بافت روستايي به صورت 
جدي به امر مقاوم سازي مساكن روستايي پرداخته و مي توان گفت نقش 
مهمي در پيشگيري از بروز بحران به عهده دارد. اين نهاد براي مقابله با تهديد 
سوانح طبيعي، عمليات پيشگيري پيش از وقوع سانحه را با اجراي طرح ويژه 
بهسازي و نوسازي س��كونت گاه هاي آسيب پذير روستايي و نيز بازسازي 
مناطق سانحه  ديده پس از وقوع سانحه را در دستور كار خود قرار داده، به 
طوري كه تاكنون ۵۱ هزار خانوار روستايي از اين تسهيالت براي بهسازي 
و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني خود استفاده كردند.  وي افزود: در طول 
يك سال گذشته ۵۰۸۳ واحد مسكوني روستايي )۴۸۸۳ واحد مسكوني از 
تسهيالت طرح ويژه بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي و ۲۰۰ واحد 

نيز از تسهيالت حوادث( در سطح استان مقاوم سازي شده است. 
اين مسئول، برنامه ريزي هاي  كوتاه مدت  و بلندمدت  براي مقاوم سازي  
خانه هاي روستايي و تثبيت و ايمن سازي روستاهاي در معرض خطر را 
از ديگر اقدامات بنياد مسكن استان در راستاي پيشگيري و كاهش اثرات 
بالياي طبيعي دانست و ادامه داد: لزوم بازسازي و مقاوم سازي واحدهاي 
مسكوني قبل از بحران بايد جدي گرفته شود؛ چراكه با تحقق اين امر 
خسارت هاي جاني و مالي باليا و حوادث طبيعي به حداقل مي رسد، از 
اين رو با اين موقعيت خاص پيش آمده، بايد زمينه هاي آسيب پذيري 
در زمان بحران ها را بشناسيم و با رفع آنها، آسيب هاي ناشي از حوادث 

طبيعي را به حداقل برسانيم. 
 مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي اس��تان زنجان با اشاره به اثرات 
طرح ويژه مقاوم سازي در سطح روستاهاي استان، تصريح كرد: اجراي 
طرح ويژه بهسازي مسكن روس��تايي عالوه  بر مقاوم شدن مساكن در 
برابر بالياي طبيعي باعث ارتقاي سطح رفاه روس��تاييان، اشتغالزايي 
فارغ التحصيالن رش��ته هاي عمران و معماري، به كارگيري معماران و 
كارگران محلي و به تبع آن باعث ايجاد امنيت و آرامش در روستاها توأم 

با افزايش بهداشت و خدمات شده است.
 خواجه اي يادآور شد: در استان زنجان ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسكوني 
روستايي شناسايي شده است كه مي توان گفت تاكنون ۵۱ هزار واحد در 
مقابل زلزله مقاوم سازي شده كه اميدواريم با ترويج فرهنگ مقاوم سازي 
ساخت و سازها در مناطق روستايي، اين ميزان افزايش يابد. همچنين 
ميانگين مقاوم سازي واحدهاي مسكوني در كشور ۴۱ درصد و در استان 
زنجان ۵۴ درصد بوده و در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر نيز قريب به ۲۶ هزار 

واحد مسكوني توسط بنياد مسكن استان مقاوم سازي شده است. 

 گل هاي گيالن
 فضاي اشتغالزايي را خوشبو كرده است

شمال ايران با توجه به دارا بودن شرايط عالي آب و هوايي، رطوبت 
باال، نيروي كار متخصص بالقوه و خاك حاصلخيز، يكي از استان هاي 
مستعد براي توسعه صنعت درختان و درختچه هاي زينتي به شمار 
مي رود.  تنوع توليدات با باالترين كيفيت در اين اس�تان س�بب 
ش�ده تا اين منطقه از ايران همواره در رتبه بااليي قرار بگيرد. در 
همين رابطه توليد گل و گياهان زينتي، يكي از صنايعي اس�ت كه 
توانس�ته به اقتصاد گيالن كمك و با اش�تغالزايي براي گيلك ها، 
درآمدزايي خوبي براي فعاالن اين عرصه به همراه داش�ته باشد. 

    
بخش وسيعي از خاك ايران در شمال كشور مستعد پرورش انواع گياهان 
و گل هاس��ت و چرخه توليد اين محصول قابليت بالق��وه فراواني براي 
درآمدزايي و ايجاد اشتغال دارد.  پرورش گل وگياه در گيالن توانسته 
ارزآوري خوبي براي استان و كشور به همراه داشته باشد. به گونه اي كه 
ساالنه در گلخانه هاي مدرن بين ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دالر و در گلخانه هاي 
معمولي بين ۱۵ تا ۴۵ هزار دالر در هر هكتار ارزآوري صورت مي گيرد. 

   توليد واقعي فروش مجازي
هم اكنون يكي از كارآفرينان گيالن در بخش چابكس��ر كه به عنوان 
پيشران طرح ملي توس��عه مشاغل خانگي فعال اس��ت به توليد گل و 
گياه مشغول است.  كسي كه در بخش درختان و درختچه هاي زينتي 
مشغول است و با بيان اينكه سود خوب فروش گل و گياه سبب شده به 
فكر ادامه تحصيل در اين رشته باشد، به ايسنا مي گويد: »پرورش گل 
وگياه حرفه خانوادگي ماست و به عنوان نسل چهارم از خانواده به توليد 

گل و گياه زينتي مشغول شدم.« 
يونس مهدوي، ادامه مي دهد: »اكنون كارم ب��ه گونه اي رونق يافته كه 
متقاضي از همه اس��تان هاي كش��ور و ش��هرهاي گيالن براي دريافت 
اطالعات از نحوه تولي��د گل و گياه و ف��روش آن دارم. همين امر نقطه 
عطفي شده تا عالقمنديم به پرورش گل و گياه بيشتر شود.« وي تصريح 
مي كند: »اين صنعت در گيالن بسيار درآمدزا و اقتصادي است؛ به نحوي 
كه مش��كلي در فروش محصول خود ندارم و خريداران زيادي حتي در 
فضاي مجازي سفارش خريد مي دهند. با توجه به موقعيتي كه ايران در 
كشورهاي اطراف دارد، مشتريان خوبي نيز از كشورهايي مثل آذربايجان، 

ارمنستان، عراق، تاجيكستان و... نيز دارم.«
   كمك جهاددانشگاهي به پرورش دهندگان گل وگياه

هيچ كاري بدون مشكل نيست و پيشران طرح ملي مشاغل خانگي در 
گيالن هم در مورد مشكالت كارش مي گويد: »انجام هر كاري در ابتدا 
مسائل و مشكالتي را به همراه دارد، اما با همت، عالقه و عقبه خانوادگي 
كه داش��تم وارد عرصه پرورش گل و گياه ش��دم و همي��ن امر موجب 
موفقيتم شد و مشكالت سر راه قادر نبود بي انگيزگي در كارم به وجود 
بياورد.« مهدوي ادامه مي دهد: »با توجه به فعاليتم در زمينه كشاورزي، 
تحصيالت خودم را نيز زمينه فعاليت آبا و اجدادي ام انجام دادم. حتي 
براي آموزش به عالقمندان در اين رشته موانع بسياري بر سر راهم قرار 
مي گرفت، اما با پشتكار و دانش خود از همه مشكالت عبور كردم و اكنون 
هم براي خود و هم تعدادي از افراد ديگر ايجاد اش��تغال كردم. بي شك 

دانش من تسهيلگر عالي براي كسب و كار من بوده است.« 
وي با بيان اينكه جهاددانشگاهي گيالن به ظرفيت بالقوه استان به عنوان 
قطب پرورش گل و گياه در طرح ملي توسعه مشاغل خانگي كمك كرده 
است، يادآور مي شود: »بزرگ ترين مشكل استان جدي نگرفتن توليد 
در بخش گل وگياه است. اين در حالي است كه مستعدترين مكان براي 
تهيه و تكثير گل و گياه در ايران و جهان استان هاي شمالي كشور است 
و با رونق بخش توليد گل و گياه همه متكي به كار مي شوند و رونق در 

اشتغالزايي ايجاد مي شود.«

 پيشرفت فيزيكي باالي ۶۰ درصدي
۱۰۰۰ طرح نيمه تمام صنعتي يزد

رئي�س س�ازمان صنع�ت، مع�دن و تجارت اس�تان ي�زد با 
اش�اره به پيش�رفت خوب طرح هاي صنعتي نيم�ه تمام در 
يزد، از پيش�رفت فيزيكي باالي ۶۰ درص�دی آنها خبرداد. 
محمدرضا علمدار يزدي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان يزد گفت: در حال حاضر هزار طرح صنعتي نيمه تمام در استان 
يزد وجود دارد كه به پيشرفت فيزيكي باالي ۶۰ درصدي رسيده اند.  
وي با تأكيد بر اينكه فعاليت در اين واحدها متوقف نشده است، افزود: 
هر روز شاهد پيشرفت بيشتر اين طرح ها هستيم و تعداد زيادي از آنها 
تا پايان امسال آماده بهره برداري خواهند شد.  رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان يزد يادآور شد: در سال گذشته براي هر روز 
يك راه اندازي صنعتي جديد داشتيم به اين معنا كه در سال گذشته 
بالغ بر ۳۶۵ فقره پروانه بهره برداري جديد در استان يزد صادر شد.  
علمدار يزدي تأكيد كرد: هر جا مانعي وجود داشته باشد از ظرفيت 

كارگروه هاي مختلف براي رفع موانع واحدها استفاده كرده ايم.

پرداخت 5 ميليارد ريال وام خود اشتغالي 
در خراسان شمالي 

مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي خراسان شمالي از پرداخت ۵ هزار 
ميليارد ريال وام قرض الحسنه اشتغالزايي در اين استان خبرداد. 
حس��ن نوري مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي خراسان شمالي با 
اشاره به پرداخت ۵ هزار ميليارد ريال وام قرض الحسنه اشتغالزايي 
از سال ۹۷ تاكنون در اين استان گفت: دولت از سال گذشته تاكنون 
تا سقف ۱۵۰ ميليارد ريال وام قرض الحسنه با كارمزد چهاردرصد به 
روستاييان و عشاير اين خطه پرداخت كرد.  وي از ايجاد ۱۲ هزار فرصت 
شغلي در اس��تان در اين بازه زماني خبرداد و افزود: اين فرصت هاي 
شغلي با تسهيالت اشتغالزايي قرض الحسنه و كم بهره در استان ايجاد 
شده است.  مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي خراسان شمالي ادامه 
داد: عمده اين مشاغل در بخش دامپروري و كشاورزي ايجاد شد و اگر 
در استان صنايع تبديلي و تكميلي، زنجيره هاي توليد، اصالح دام و 
صنايعي از اين دست بود اين تسهيالت مي توانست چهره كشاورزي و 

دامپروري استان را بطور اساسي متحول كند.

 95 هكتار اراضي كشاورزي مراغه 
به آبياري نوين تجهيز شد

مدي�ر جهادكش�اورزي مراغ�ه از آغ�از تجهي�ز ۹۵ هكتار 
از اراض�ي كش�اورزي مراغ�ه ب�ه آبي�اري نوين خب�رداد. 
رضا كريمي اصل مدير جهادكش��اورزي مراغه گف��ت: طرح هاي 
نوين آبياري ش��امل باراني و قطره اي با تخصيص ۲۰ ميليارد ريال 
اجرا مي شود.  وي افزود: از اين طرح ها ۵۰ هكتار تا پايان تير ماه به 
بهره برداري مي رسد.  مدير جهادكشاورزي مراغه ادامه داد: براي هر 
هكتار طرح آبياري قطره اي ۳۰۰ ميليون ريال و براي آبياري باراني 
۲۵۰ ميليون ريال تس��هيالت بالعوض پرداخت مي شود.  كريمي 
اصل گفت: پارس��ال نيز ۱۳۶ هكتار از اراضي كش��اورزي مراغه به 
سيستم هاي آبياري باراني و قطره اي مجهز شد.  مدير جهاد كشاورزي 
مراغه افزود: استفاده از شيوه هاي نوين آبياري ضمن صرفه جويي در 
مصرف آب، افزايش توليد و كمك به اقتصاد كشور را در پي دارد.  وي 
ادامه داد: در شهرستان مراغه ۴ هزارو ۸۶ هكتار از زمين ها و اراضي 

كشاورزي به آبياري هاي نوين مجهز شده است.

    آذربايجان شرقي    خراسان شمالي   يزد


