
همزمان با ميالد     كرمان
ت  د با ســــعا
امام رضا)ع( نخسـتين خانه فرهنگ رضوي 
كشـور در شـهر كرمـان افتتـاح شـد. 
رضا كاظمي پور دبير كانون هاي خدمت رضوي 
اس��تان كرمان در آيين افتتاح نخس��تين خانه 
فرهنگ رضوي كش��ور در شهر كرمان گفت: در 
كانون هاي رضوي س��عي داريم از ظرفيت همه 
افرادي كه دل در گرو امام رض��ا)ع( دارند بهره 
ببريم و با هدف ترويج فرهن��گ رضوي در بين 
مردم فعاليت مي كنيم.  وي اف��زود: خادمياران 
رضوي در عرصه هاي مختلف فعاليت مي كنند 
و فرهن��گ مردم��داري و مردم ي��اري را ايجاد 
مي كنيم كه خدمت به مردم ش��هر و روس��تا و 
محله خودم��ان همان خدمت به ام��ام رضا)ع( 
اس��ت.  دبير كانون هاي خدمت رضوي اس��تان 
كرمان ادامه داد: ۱۹ كانون تخصصي داريم تا از 

تخصص افراد در زمينه هاي مختلف بهره ببريم و 
خادمياران خدمت بي منت ارائه مي دهند و هيچ 
دس��تمزد و حق الزحمه اي پرداخت نمي شود و 
حتي خادمياران ماهانه از جيب خودش��ان هم 

هزينه مي كنند.  كاظمي پور يادآور ش��د: در ماه 
مبارك رمضان پويش مهرباني در ملك سليماني 
طي 25 روز برگزار ش��د و ۱/5 ميلي��ارد تومان 
نقدي و غيرنقدي جم��ع آوري و بين نيازمندان 

توزيع ش��د و اين كارها را ادام��ه مي دهيم.  وي 
گفت: خانه فرهنگ رضوي كرمان نقطه اي براي 
انتش��ار فرهنگ رضوي به سراس��ر شهر، استان 
و كش��ور خواهد بود و از هم��ه ظرفيت ها براي 
تحقق اين هدف بهره مي بريم.  ش��هردار كرمان 
با اش��اره به اينكه حوزه فرهنگي در اين دوره از 
شهرداري و شوراي اسالمي ش��هر كرمان رشد 
بسيار زيادي داشته است، تصريح كرد: اگر مردم 
مسائل فرهنگي را ياد نگيرند در ساير حوزه ها هم 
با مشكالتي مواجه مي ش��ويم.  مهران عالم زاده 
اف��زود: خانه فرهن��گ رضوي يك��ي از اقدامات 
مطلوب در شهرداري كرمان است و بايد محتواي 
فرهنگي مناسب در حوزه رضوي ايجاد كنيم كه 
براي اين مهم به مكان مناسب نياز داريم بنابراين 
خانه هاي فرهنگ براي اين منظور در نظر گرفته 
شده است و اميدوارم در هر يك از مناطق كرمان 

يك خانه فرهنگ رضوي ايجاد شود.

نخستين خانه فرهنگ رضوي كشور در كرمان افتتاح شد
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سیداحمد هاشمي اشكا

اهدای 1383 سری جهیزیه به نوعروسان هرمزگاني
در يك سـال     هرمزگان
گذشـته، يك 
هزار و ۳۸۳ سري جهيزيه به نوعروسان و 
۳۲۴ كمك هديه به دامادهاي تحت حمايت 
كميتـه امـداد هرمـزگان اهـدا شـد. 
احمد پايان معاون حمايت و س��المت خانواده 
كميته امداد هرمزگان در تش��ريح حمايت هاي 
كميته امداد از نوعروسان تحت پوشش كميته 
امداد گفت: طي سال گذش��ته، يك هزارو383 

سري جهيزيه به نوعروسان و 32۴ كمك هديه به دامادهاي تحت حمايت كميته امداد هرمزگان اهدا شد 
تا بي دغدغه و با آرامش خاطر زندگي مشترك خود را آغاز كنند.  وي با بيان اينكه بيش از ۱۱ ميليارد و ۱۱8 
ميليون تومان براي تهيه جهيزيه و كمك هديه هزينه پرداخت شده است، افزود: براي ۱5۰ نوعروس جهيزيه 
كاالي اهدايي از توليد داخل و به منظور حمايت از كاالي ايراني تهيه شده و هر جهيزيه حدود ۱5 ميليون 
تومان هزينه در بر داشته است.  معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد استان هرمزگان گفت: بيش از 

3 ميليارد و ۶3 ميليون تومان براي ازدواج آسان توسط كمك هاي خرد مردم و خيرين هزينه شده است. 

آموزش كسب وكار به 900 نفر از صاحبان مشاغل خانگي 
بيش از ۹۰۰ نفر از      خراسان جنوبي
ي  ش هـا ز مو آ
عمومي و تخصصي كسب وكار طرح توسعه 
مشـاغل خانگـي بـه صـورت رايـگان در 
استان خراسـان جنوبي بهره منـد شـدند. 
جالل الدي��ن صادقي، رئيس جهاددانش��گاهي 
خراسان جنوبي با اشاره به بهره مندي بيش از ۹۰۰ 
نفر از آموزش هاي عمومي و تخصصي كسب وكار 
طرح توسعه مشاغل خانگي در اين استان گفت: 

اين طرح به صورت هدفمند و در فازهاي مختلف از جمله شناسايي مزيت ها، آموزش، توانمندسازي و 
شبكه سازي در حال اجراست، كه اين امر مي تواند خألهاي متقاضيان را براي ايجاد يك شغل جبران كند.  
وي افزود: مهم ترين ويژگي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي، توليد مبتني بر بازار و توانمند كردن متقاضيان 
و كاهش وابستگي به وام است.  رئيس جهاددانشگاهي خراسان جنوبي ادامه داد: بخشي از طرح به آشنايي 
افراد با چگونگي راه اندازي مشاغل خانگي و مزيت هاي راه اندازي، مشاغل مزيت دار استان و آشنايي با ادبيات 

فروش در فضاي مجازي و كانال هاي مرتبط تخصيص يافته است تا بتوانند به درآمدي پايدار برسند.

8۷ درصد سواحل مازندران آزاد شد
به گفته استاندار      مازندران
مازندران تاكنون 
۸۷ درصد سـواحل مازندران آزاد شـده است. 
احمد حسين زادگان استاندار مازندران در جلسه 
ستاد اجرايي سواحل، كميته عمران و ساماندهي 
س��واحل اس��تان مازندران گفت: آزادسازي به 
منظور جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل، 
توس��عه پايدار مناطق س��احلي، تضمين حق 
بهره برداري عمومي از س��واحل و س��اماندهي 

استفاده از سواحل كشور بر اساس ماده ۶3 قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهي 
سواحل كشور وظايف همه دستگاه هاست.  وي افزود: براساس نكته يادشده، آزاد سازي سواحل بايد به 
گونه اي باشد كه عموم مردم از شرق تا غرب استان به ساحل دسترسي داشته باشند.  استاندار مازندران 
با بيان اينكه تاكنون 8۷ درصد سواحل استان آزاد شده است، از درصد باقيمانده، شش  درصد آن متعلق 
به بخش خصوصي است، گفت: تصرفات دستگاه هاي دولتي نيز در حريم ۶۰ متري دريا تقليل يافته و به 
سه درصد رسيده است.  حسين زادگان با اشاره به اينكه مناطق نظامي نيازمند ساز و كارهايي بوده كه در 

حيطه ستاد كل نيروهاي مسلح است و نقشه برداري هاي آن انجام شده است. 

مصرف  55 درصد برق اردبیل براي روشنایي و سرمایش 
   اردبيل ۵۵ درصد برق 
مصــرفـي در 
استان اردبيل مربوط به روشنايي خانگي و 

بارهاي سرمايشي است. 
حسين قديمي مديرعامل ش��ركت توزيع برق 
استان اردبيل به ش��رايط خاص آب و هوايي در 
استان برخالف سال هاي گذشته اش��اره كرد و 
گفت: با ورود به فصل تابس��تان و افزايش دماي 
هوا كه در مناطق مرك��زي و جنوبي تا 3۴ درجه 
و شمالي نيز تا 38 درجه پيش بيني شده، روزهاي گرمي را در پيش رو داريم كه اميدواريم با كاهش و بهينه 
مصرف زمينه خاموشي هاي احتمالي از بين برود.   وي افزود: در صورتي كه شهروندان در روزهاي آينده مصرف 
خود را درست و اصولي انجام ندهند، قطعاً خاموشي ها اعمال خواهد شد.  مديرعامل شركت توزيع برق استان 
اردبيل از شهروندان خواست تا با خاموش كردن المپ هاي اضافي و استفاده نكردن از وسايل برقي در ساعات 
اوج مصرف شركت توزيع برق را در اعمال مديريت بهينه مصرف برق كمك كنند.  قديمي در بخش ديگري 
از سخنان خود خاطر نشان كرد: 55 درصد مصرف برق در سطح استان مربوط به روشنايي خانگي و بارهاي 

سرمايشي است كه شهروندان مي توانند در اين زمينه با دقت نظر بيشتر مصرف خود را كاهش دهند.

 لزوم مناسب سازي ۸۰ مدرسه عادي 
براي دانش آموزان استثنايي خوزستان

 رفع محروميت از روستاهاي فيروزآباد 
با اجراي طرح ۳ تا ۵ ساله

رئيس آموزش      خوزستان
و پــــرورش 
استثنايي خوزستان از مسئوالن خواست تا 
۸۰ مدرسـه عـادي ايـن اسـتان را بـراي 
دانش آموزان استثنايي مناسب سازي كنند. 
علي ممبيني رئيس آموزش و پرورش استثنايي 
خوزستان در جلسه شوراي آموزش و پرورش 
خوزستان، گفت: پيشنهاد مي كنيم 8۰ مدرسه؛ 
شامل ۴۰ مدرسه دخترانه و ۴۰ مدرسه پسرانه 
را كه پشتيبان ما هستند در ۴۰ منطقه آموزشي 
استان، مناسب سازي كنيم تا بچه هاي استثنايي 
با مشكالت كمتري بتوانند تحصيل كنند. در اين 
طرح امكانات و انطباق ها در محيط هاي آموزشي 
و عمومي فراهم مي شود تا دانش آموزان بتوانند با 
ساختارهاي موجود در كنار دانش آموزان سالم 
تحصيل كنن��د.  وي افزود: بس��ته هاي تحولي 
س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي كشور 
شامل بس��ته مدرس��ه انطباقي، مداخالت به 
هنگام و توسعه مشاركت هاست. در بسته تحولي 
مدرس��ه انطباقي بايد مناسب سازي مبتني بر 
توانمندسازي مديران و معلمان را داشته باشيم.  
رئيس آموزش و پرورش اس��تثنايي خوزستان 
ادامه داد: مدرس��ه انطباقي ويژه دانش آموزان 

تلفيقي است؛ به طور كلي بخشي از دانش آموزان 
استثنايي در مدارس استثنايي و بخشي ديگر در 
مدارس عادي تحصيل مي كنند. طرح مدرسه 
انطباقي ويژه دانش آموزان استثنايي است كه در 

مدارس عادي تحصيل مي كنند.  
ممبيني با اشاره به تعداد دانش آموزاني كه در 
مدارس عادي تحصيل مي كنند، تصريح كرد: 
گروه هاي تحت پوشش ش��امل دانش آموزان با 
آسيب هاي بينايي، شنوايي، جسمي، حركتي، 
دانش آموزان داراي اختالالت يادگيري، اوتيسم 
و با هوش مرزي و دانش آموزان دچار اختالالت 
رفت��اري و هيجاني اس��ت. جمع��اً ۱8 هزار و 
3۴دانش آموز وجود دارند كه به شيوه تلفيق و در 
كنار دانش آموزان عادي تحصيل مي كنند.  وي با 
بيان اينكه بايد فضاي مناسب براي دانش آموزان 
در نظر گرفته ش��ود كه برابر با اس��تانداردهاي 
سازمان آموزش و پرورش استثنايي است؛ گفت: 
اقدامات الزم براي مناسب س��ازي شامل عدم 
وجود مانع هنگام ورود به مدرسه، مناسب سازي 
پله ها، وجود تابلوي راهنم��ا، غيرلغزنده بودن 
سطح پله ها اس��ت. برآورد ما اين است كه براي 
هر مدرسه نياز به ۱۰۰ ميليون تومان داريم كه 

بتوانيم اين طرح را اجرا كنيم.

دبير نهاد آباداني      كرمانشاه
و پيشـرفت در 
بخـش فيروزآباد اسـتان كرمانشـاه از رفع 
محروميت در قالب اجراي طرح سه تا پنج ساله 
در اين بخش و كارهاي در حال انجام خبرداد. 
حجت االسالم امين سليمي عبدحسيني دبير نهاد 
آباداني و پيشرفت در بخش فيروزآباد استان كرمانشاه 
در مورد شناسايي بخش فيروزآباد به عنوان نقطه 
محروم از سوي بنياد مس��تضعفان در قالب اجراي 
طرح سه تا پنج ساله گفت: تعداد 5 هزار و ۷۹۴ خانوار 
محروم در تاريخ ۱5 مهرماه سال ۹۹ شناسايي شدند 
كه 2هزار خانوار از آنها فقير واقعي هستند، عالوه بر 
آن بنياد علوي با طرح برنامه س��ه تا پنج ساله قصد 
دارد كه بخش فيروزآباد را از لحاظ تأمين مس��كن، 
زير ساخت هاي عمراني، اشتغال، فرهنگ، بهداشت 
و سالمت و مسائل ديگر تأمين كند.  وي با اشاره به 
فعاليت تيم ارزيابي بنياد و شناسايي بيست نخبه 
بومي براي حل مشكل مردم، افزود: تيم 5۰۰ نفره 
جهادي انقالبي از تحصيل كردگان و نيروهاي جهادي 
منطقه با هدف رفع محروميت از بخش فيروزآباد و با 
همت بنياد علوي، گردهم جمع آمدند و مقدمات 
شكل گيري نهاد آباداني پيشرفت منطقه فيروز آباد 
فراهم گرديد.  دبير نهاد آباداني و پيشرفت بنياد علوي 

در بخش فيروزآباد تصريح كرد: بنياد علوي از يك 
مسئول نهاد و چهار معاونت اشتغال، معاونت عمران، 
معاونت فرهنگ��ي و اجتماعي و معاونت س��المت 
تشكيل شده اس��ت.  حجت االسالم سليمي گفت: 
بنياد علوي در ۱5 دي ۱3۹۹ شروع به كار و فعاليت 
خود را از هفته وحدت آغاز كرد كه س��ه ايس��تگاه 
صلواتي سالمت داشته و به توزيع ۱۴ هزار ماسك 
بين اهالي و 5 هزار مواد ضد عفون��ي انجاميد.  وي 
افزود: كارهاي بنياد را اگر طبق مناسبت هاي سال 
تقسيم كنيم، نوبت به ايام فاطميه مي رسد كه پخت 
و توزيع ۴ هزار پرس غذا به همراه برگزاري مجالس 
عزا با همت مبلغين بومي محلي در داخل روستا به 
همراه برگزاري مراسمات بوده است.  دبير نهاد آباداني 
و پيشرفت بنياد علوي در بخش فيروزآباد ادامه داد: به 
مناسبت 22 بهمن ماه هم 2 هزار و صد كارت هديه 
هر كدام به مبلغ 3۰۰ هزار تومان در بين محرومين 
بخش فيروزآباد توزيع كرديم.  سليمي گفت: حمايت 
از نخبگان محروم، كمك به آسيب ديدگان از كرونا، 
اهداي23۰۰ بسته معيش��تي در طرح حاج قاسم، 
تقسيم مبلغ ۱8۰ ميليون بين فقراي منطقه قبل از 
شب عيد، درختكاري 5 هزار اصل نهال ميوه شامل: 
شليل، گردو، سيب و انگور، از جمله اقدامات در منطقه 

محروم فيروزآباد بود كه انجام شد.

  مازندران: معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد كش��اورزي 
مازندران گفت: سطح سبز برنج اس��تان مازندران 2۱۴ هزار و ۴۹۷ هكتار 
است.  مجيد بهادري با اشاره به كشت مكانيزه برنج در ۱32 هزار و ۴2 هكتار 
اراضي شاليزاري اس��تان، افزود: ۱5۰ هزار و 8۷3 هكتار مزارع شاليزاري 

استان به كشت ارقام محلي و مابقي به ارقام پرمحصول اختصاص دارد. 
  خراسان جنوبي: مديركل انتقال خون خراسان جنوبي گفت: اهداي 
خون در خراسان جنوبي در سه ماه نخست سال در مقايسه با سال گذشته 
۷/۱ درصد افزايش داشت.  ابراهيم ميري مقدم، افزود: سال گذشته 5 هزار 
و 88 نفر در سه ماه ابتداي سال براي خون گيري مراجعه كردند.  به گفته 
وي از ابتداي سال ۶ هزار و 28۹ نفر براي اهداي خون به مراكز خونگيري 

مراجعه كردند كه موفق به اهداي 5 هزار و ۱3 واحد خون شدند. 
  خراسان شمالي: قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه حضرت جواداالئمه 
خراسان شمالي در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و افزايش درآمد خانوارهاي 
روس��تايي اقدام به تهيه دس��تگاه ريس��ندگي و توزيع آن بين دامداران 
روستايي كرد.  رضا ريحاني، مسئول اشتغال قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه 
خراسان شمالي گفت: تا پيش از اين پشم گوسفندان يا سوزانده مي شد يا به 
رودخانه ريخته مي شد كه مشكالت زيست محيطي زيادي به وجود مي آورد.  
وي افزود: اكنون خانواده ها مي توانند در منازل خود پشم گوسفندان را به نخ 

تبديل كرده و كسب درآمد كنند. 
  مازندران: مديركل كميته امداد مازن��دران گفت: 22۰ نوعروس تحت 
پوشش به مناسبت والدت باسعادت امام رضا)ع( و با اهداي جهيزيه روانه خانه 
بخت مي شوند.  حجت االسالم بشير عاليشاه با بيان اينكه در سال جاري جهيزيه 
35۷ نفر از نوعروسان تحت پوشش با مشاركت خيران و مردم نوعدوست تهيه 
شده است، افزود: در صورتي كه خيران ۱۰ ميليون تومان براي تأمين جهيزيه 

مساعدت كنند، كميته امداد نيز تا ۱5 ميليون تومان تقبل مي كند. 

 گلخانه ها
كشاورزي چادگان را رونق می دهد

شهرسـتان چادگان در استان اصفهان در زمينه كشـاورزي آنقدر 
ظرفيت دارد كه بتواند با جهشي بزرگ، عالوه بر توليد انواع محصوالت، 
براي ساكنان اين منطقه اشتغالزايي نيز به همراه داشته باشد. حدود  دو 
سال پيش بود كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان اعالم 
كرد: »1۰۰ درخواست احداث گلخانه در چادگان ارسال شده كه متعهد 
مي شويم در كمترين زمان ممكن صدور مجوز را انجام دهيم.« و حاال 
مدير جهاد كشاورزي چادگان با بيان اينكه به منظور كاهش هدر رفت 
آب ۸۵ درصد از زمين هاي زراعي اين شهرستان، از طريق سيستم 
نوين آبياري مي شود و از دولت درخواست كرده خريد تضميني گندم 
و جو را افزايـش دهد و در راه اندازي صنايـع تبديلي آنها را حمايت 
كند تا بتوانند دست واسـطه گران را از دامن كشاورزان كوتاه كنند. 

    
بر اساس آمارهاي موجود، در حال حاضر حدود ۷ هزار كشاورز در چادگان 
مشغول به فعاليت هستند كه 85 درصد جمعيت اين شهرستان را تشكيل 
مي دهد. عالوه بر ساكن روستاها شهروندان دو شهر چادگان و رزوه نيز به 
شغل كشاورزی مشغول هستند اما با بازار سياهي كه دالالن در تأمين خوراك 
دام و فروش سموم و كود و خريد گندم و جو به وجود آورده اند، چنين به نظر 
مي رسد كه كشاورزي زياد مقرون به صرف نيست. اتفاقي كه مي تواند موجب 
مهاجرت از روستاها و ش��هرهاي كوچك به شهرستان هاي بزرگ تر شود.  
اواسط سال ۱3۹8 بود كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان با 
بيان اينكه ۱۰۰ درخواست احداث گلخانه در چادگان به اين سازمان ارسال 
شده كه متعهد مي شويم در كمترين زمان ممكن صدور مجوزها را انجام 
دهيم، گفته بود: »از دلزدگي هايي كه كشاورزان براي ادامه كار به آن دچار 
شده اند ناراحتيم و قطعاً بحث آب نبايد مانع سرمايه گذاري در چادگان شود. 
به همين خاطر دلزدگي سرمايه گذاران را براي تأسيس گلخانه در چادگان 
برطرف مي كنيم.« مهرداد مرادمند ادام��ه داد: »با تمام تالش هاي صورت 

گرفته در اين سازمان توانسته ايم نياز آبي ۹۰ محصول را به روز كنيم.«
در آن زمان خشكسالي، مش��كالت زيادي را براي كشاورزان چادگان به 
وجود آورده بود اما با وجود بارش هاي خوب بهاره باز هم صنف كشاورزان 
و دامداران اين منطقه درگير معضالت زيادي بودند كه در دسته بندي آن 
اولين مشكل كمبود آب بود.  به همين خاطر بحث راه اندازي گلخانه ها در 
دستور كار قرار گرفت.  در همين رابطه عباس توكلي فرماندار چادگان نيز با 
بيان اينكه در بحث تأسيس گلخانه ها مشكالتي وجود دارد، اما در اين حوزه 
مشكل كمبود آب نداريم، گفته بود: »همكاري نكردن در تخصيص آب، 
تمام سرمايه گذاران اين بخش را منصرف كرده است كه مي طلبد در استان 
اين موضوع رصد و پيگيري شود. بيش از ۱۰۰ درخواست تأسيس گلخانه 
داشته ايم كه بيش از 2۰ مورد مجوز صادر و 8 مورد راه اندازي شده اند، اما 

مابقي سرمايه گذاران با مشكالتي كه به وجود آمده دلزده شده اند. 
  نيازمند حمايت هاي دولتي هستيم

بعد از گذشت حدود دوسال از آن روزها حاال مدير جهاد كشاورزي چادگان 
مي گويد فقط كمي حمايت هاي دولتي مي خواهيم تا اول دست دالالن را از 
دنياي كشاورزان قطع و بعد انقالبي در اين عرصه به وجود بياوريم.  بختيار 
حاجتي با بيان اينكه در 85 درصد از زمين هاي زراعي چادگان، به منظور 
كاهش هدر رفت آب از طريق سيستم نوين آبياري، گفته: »در نظر داريم 
محصول ذرت و س��يب زميني و لوبيا و صيفي جات را نيز به صورت ديم 
كشت كنيم. سال گذشته در اين شهرستان 5۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي 
به كشت محصول خيار اختصاص داش��ت و در زمينه توليد و كشت اين 
محصول رتبه نخست استان را داشتيم، همچنين در ميدان ميوه و  تره بار 
روس��تاي علي آباد چادگان يك ميدان مخصوص فروش محصول خيار 
دائر شده است.« وي با تأكيد بر اينكه كشت گندم به دليل درآمد پايين 
جوابگوي خرج كشاورزان نيست، ادامه داد: »سال زراعي گذشته 2 هزار و 
۱۰۰ هكتار گندم آبي و 3 هزار و ۹۰۰ هكتار گندم ديم كشت شد كه از اين 
ميزان 3 هزار و ۹۰۰ تن گندم ديم و ۱۰ هزار تن گندم آبي برداشت شده 
است و در سال زراعي جاري نيز به همين ميزان هكتار گندم و جو كاشت 
شده است.« به گفته حاجتي، در شادگان محصول جو در سطح يك هزار 
و ۷۰۰ هكتار به روش آبي و در س��طح 3 هزار و 5۰۰ هكتار به روش ديم 

كاشت شده است كه مقرون به صرفه است.«
مدير جهاد كشاورزي چادگان گفت: »هر سال در اين شهرستان در سطح 
۱5۰ هكتار ذرت علوفه اي كشت مي شود و ميزان مورد نياز براي تأمين 
خوراك دام هاي موجود ذخيره مي شود و مازاد آن به گاوداري هاي خارج 
شهرستان به فروش مي رسد. اما اگر دولت خريد تضميني گندم و جو را 
افزايش دهد و در راه اندازي صنايع تبديلي حمايت شويم دست واسطه گران 
از دامن كشاورزان كوتاه مي كنيم.« مدير جهاد كشاورزي چادگان با بيان 
اينكه كشاورزي محور توسعه در تأمين غذايي انسان است و نياز به حمايت 
دولت دارد، افزود: »با وجود حذف يارانه كود شيميايي و سموم دفع آفات و 
همچنين تأمين خوراك دام به صورت آزاد توسط كشاورزان آنها مجبور به 
فروش دام هاي خود شده اند. اگر به نيازهاي كشاورزان توجه شود و از همين 
افرادي كه مشكل دارند، حمايت شود، مي توانند ذرت و سيب زميني و لوبيا 

و صيفي جات را نيز به صورت ديم كشت كنند.«

انعقاد قرارداد با 9۷ مشترك مولد نیروگاهي 
در استان مركزي

مديـر بازار بـرق شـركت توزيع برق     مركزي
استان مركزي از انعقاد قرارداد با ۹۷ 
مشـترك خودتأميـن بهره منـد از مولـد نيروگاهـي خبـرداد. 
سيدجواد هاشمي مدير بازار برق شركت توزيع برق استان مركزي گفت: 
اين شركت با ۹۷ مشترك خودتأمين بهره مند از مولد نيروگاهي از ابتداي 
امسال تاكنون، عقد قرارداد كرده است.  وي افزود: تفاهمنامه همكاري اين 
مشتركان، به ميزان ۶۱ مگاوات منعقد شده است.  مدير بازار برق شركت 
توزيع برق اس��تان مركزي تصريح كرد: انتظار اس��ت صاحبان مولدهاي 
خودتأمين حداقل به ميزان 25 مگاوات به صورت روزانه پيك بار اس��تان 
مركزي را كاهش دهند.  هاش��مي گفت: اس��تفاده از ظرفيت  مولدهاي 
خودتأمين به ويژه در بخش صنعت در ساعات پيك بار يكي از مهم ترين 
راهكارهاي كاهش مصرف در اين استان است.  وي افزود: در ماه هاي گرم 
سال ۱3۹۹ با صاحبان مولدهاي خود تأمين تفاهمنامه همكاري به ميزان 
۴۴ مگاوات منعقد شد كه حداقل ۱5 مگاوات به صورت روزانه پيك بار را 
كاهش داد.  مدير بازار شركت توزيع نيروي برق استان مركزي تصريح كرد: 
ميزان توليد اين مولدها 2 هزار و 3۶5 مگاوات ساعت بود و بيش از ۱5ميليارد 
ريال نيز به عنوان پاداش همكاري به اين مشتركان پرداخت شد.  هاشمي 
گفت: ۱۰5 نيروگاه تجديدپذير به ظرفيت توليدي ۱۹ مگاوات تاكنون در اين 
استان به بهره برداري رسيده كه منجر به كاهش پيك بار به ميزان ۱۹ مگاوات 
شده است.  وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون تعداد سه نيروگاه خورشيدي 

)محدود به ظرفيت انشعاب( با ظرفيت 2۱5 كيلووات بهره برداري شد.

 برگزاري 53 كارگاه تخصصي 
ویژه ایام تابستان در همدان

معـاون فرهنگـي كانـون پـرورش فكـري كـودكان و 
نوجوانان اسـتان همدان از برگـزاري كارگاه هاي تخصصي 
فرهنگـي هنـري و ادبـي ويـژه ايـام تابسـتان خبـرداد. 
معصومه ابراهيمي هژير معاون فرهنگ��ي كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوان��ان همدان گف��ت: برنامه هاي اوق��ات فراغت 
تابس��تاني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در رده هاي 
سني چهار تا 22 سال برنامه ريزي شده كه از 2۹ خرداد ثبت نام 
كالس ها شروع شده و تا ۱3 تيرماه ادامه دارد و ۱5 تيرماه تاريخ 
برگزاري اين كارگاه ها خواهد بود.  وي بازيگري، پويانمايي، آموزش 
داستان نويسي، خوشنويسي، سفالگري و نقاشي را از رشته هاي 
دوره تابس��تاني اين كانون برشمرد و افزود: س��اخت پادكست، 
شعر و داس��تان، قصه گويي، ويتراي، نمايشنامه نويسي، ساخت 
عروسك هاي نمايشي، نجوم، آزمايش هاي علوم از ديگر دوره هايي 

هستند كه به صورت تخصصي در دوره تابستان برگزار مي شود.

اتصال 1800 مدرسه روستایي 
آذربایجان غربي به شبكه ملي اطالعات 

هزار و ۸۰۰ مدرسـه روسـتايي آذربايجان غربي در راستاي 
هوشمندسازي مدارس به شـبكه ملي اطالعات متصل شد. 
قاس��م جليلي ن��ژاد مدي��ركل ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات 
آذربايجان غرب��ي گف��ت: در راس��تاي تأمين زيرس��اخت هاي 
هوشمندسازي مدارس و با همكاري پيمانكاري اپراتورهاي ثابت 
و همراه در اين استان هزار و 8۰۰ مدرسه روستايي آذربايجان غربي 
به شبكه ملي اطالعات متصل شد.  وي با بيان اينكه اين طرح يكي 
از دستاوردهاي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات استان است، 
افزود: با اجراي اين ط��رح تمام مدارس حوزه ش��هري از طريق 
اينترنت پرسرعت ثابت به شبكه ملي اطالعات متصل شد .  مديركل 
ارتباطات و فناوري اطالعات آذربايجان غرب��ي ادامه داد: اتصال 
مدارس به ش��بكه ملي اطالعات مي تواند زمينه هوشمندسازي 
مدارس را در نقاط مختلف استان فراهم كند كه اين امر به نفع و 

راحتي دانش آموزان و معلمان در امر آموزش است.

 آزادي 308 زنداني جرائم غیر عمد 
در خراسان رضوي

زندانـي   ۳۰۸ رئـوف)ع(  امـام  والدت  بـا  همزمـان 
جرائـم غيـر عمـد در خراسـان رضوي آزاد شـدند. 
سعيد سرباز جانفدا مديركل زندان هاي خراسان رضوي در مراسم 
اجراي طرح »نذر هشتم«، با بيان اين كه در روز هشتم هر ماه به نيت 
امام رضا)ع( با كمك خيران و نيكوكاران هشت زنداني جرائم غير عمد 
از زندان آزاد مي شوند، گفت: همزمان با سالروز ميالد امام رئوف)ع( و 
با عنايت اين امام همام، مرحله هشتم اين طرح در حرم مطهر رضوي 
با آزادي 3۰8 نفر زنداني جرائم غير عمد اجرا ش��د.  وي با تأكيد بر 
اين كه در مرحله هشتم قرار بر آزادي ۱۰۴ زنداني از ۱3 شهرستان 
استان بود، ادامه داد: خوش��بختانه با ورود رئيس كل دادگستري 
استان و همراهي ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره(، ميزان آزادي 
زندانيان جرائم غير عمد به 3۰8 نف��ر افزايش يافت.  مديركل اداره 
زندان هاي خراسان رضوي افزود: پس از آزادي مددجويان، از آنان تا 

رسيدن به ثبات در معيشت، حمايت معيشتي انجام مي شود.

   خراسان رضوي    آذربايجان غربي   همدان

 همكاری 1200واحد صنعتی هرمزگان 
در كاهش مصرف برق 

براي تابستان امسـال يك هزارو ۲۰۰    هرمزگان
واحد صنعتي اسـتان هرمزگان براي 
كاهش مصـرف برق در سـاعات اوج بار اعالم همـكاري كرده اند. 
هاجر عبدي مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق هرمزگان با اشاره به 
اينكه براي تابستان يك هزارو 2۰۰ واحد صنعتي استان هرمزگان براي 
كاهش مصرف برق در ساعات اوج بار اعالم همكاري كرده اند، گفت: اين 
طرح موسوم به طرح ذخيره عملياتي با هدف كاهش بار شبكه سراسري و 
كنترل بار صنايع از خردادماه آغاز شده و تا شهريور ادامه دارد.  وي افزود: 
صاحبان صنايع كه در طرح ذخيره عملياتي ش��ركت مي كنند به ميزان 
همكاري، به آنها پاداش در نظر گرفته مي شود به طوري كه در سال گذشته 
85۱ مشترك صنعتي با شركت توزيع برق همكاري داشتند و ۱۴ ميليارد 
ريال پاداش نيز به آنها تعلق گرفت.  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
هرمزگان تصريح كرد: مشتركين صنعتي مي توانند در طرح هاي مختلف 
مانند جابه جايي روزهاي تعطيل به روزهايي غي��ر از جمعه، جابه جايي 
ساعات كاري به ساعاتي غير اوقات اوج بار و كاهش برنامه ريزي شده بار 
همكاري كنند. در طرح جابه جايي روزهاي تعطيل، صاحبان صنايع براي 
ايجاد تعادل در بار مصرفي روزهاي كاري و ايام تعطيل، تعطيالت هفتگي 
خود را به روزي غي��ر از ايام جمعه منتقل مي كنن��د. در طرح جابه جايي 
ساعات كاري، واحد صنعتي ساعات كاري خود را به غير از اوقات اوج بار 
منتقل مي كند. ضمن اينكه در طرح كاهش بار برنامه ريزي شده، واحدهاي 

صنعتي در ساعات بعدازظهر، بار خود را كاهش مي دهند. 

تشكیل 11 كار گروه امربه معروف در بوشهر
مسئول مجمع رهروان امر به معروف    بوشهر
بوشهر از تشكيل 11 كارگروه تخصصي 
در زمينه اجراي امر به معروف ونهي از منكر در اين استان خبرداد. 
سرهنگ خضر فقيه مسئول مجمع رهروان امر به معروف استان بوشهر گفت: 
اين مجمع اقدامات متعددي را تاكنون در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست، 
رونق اقتصاد، گسترش علم و فناوري، توليد همگاني، نهادينه كردن اخالق 
اسالمي، استقرار عدالت قضايي، استقرار عدالت اقتصادي و تحقق سياست هاي 
كالن نظام اسالمي در سه حوزه مردم به دولت، دولت به مردم و دولت به دولت 
در دستور كار خود قرار داده است و اجرا مي كند.  وي افزود: مجمع رهروان 
امر به معروف و نهي از منكر استان بوشهر ۱۱كارگروه شامل كارگروه عفاف 
وحجاب، شوراي حل اختالف، امنيت، فضاي مجازي، ايجاد اشتغال، بهداشت 
و درمان، فرهنگي، عمران، مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم را در 
سطح استان راه اندازي كرده است كه هر كدام از اين كارگروه ها در زمينه هاي 
تخصصي خود مشغول به انجام فعاليت هستند.  مسئول مجمع رهروان امر به 
معروف ونهي از منكر استان بوشهر با بيان اينكه هر كدام از اين كارگروه ها در 
زمينه  تخصصي خود مشغول به انجام فعاليت هستند ادامه داد: اين مجمع با 
بهره گيري از ظرفيت نيروهاي انقالبي، همراه و همگام با نيروي انتظامي در 

زمينه اجرا فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر در استان تالش مي كند.

معضل ترافیك میدان نماز اسالمشهر رفع شد
با اجراي طرح اصالح هندسي ميدان     اسالمشهر
نمـاز، كـه بـا خالقيـت و نـوآوري و 
صرفه جويـي در اعتبارات و كاهـش هزينه ها همـراه بود، معضل 
ترافيكـي در ميـدان ورودي به شـهر اسالمشـهر برطرف شـد. 
حميدرضا چابك مديرعامل سازمان مديريت و مهندسي شبكه حمل ونقل 
شهري شهرداري اسالمشهر، با اش��اره به اهميت و ضرورت اجراي طرح 
اصالح هندس��ي ميدان نماز گفت: با اجراي طرح اصالح هندسي ميدان 
نماز عالوه بر كاهش بار ترافيكي ورودي به ش��هر اسالمشهر، نقاط حادثه 
خيز و ناايمن اطراف ميدان براي عبور و م��رور مطمئن خودروها اصالح و 
ايمن سازي شده است.  وي با بيان جزئيات اجراي پروژه عمراني، افزود: با 
انجام مطالعات كارشناس مشاور و پس از گرفتن موافقت شوراي ترافيك 
شهرستان، طرح اصالح هندسي ميدان نماز با اعتباري بالغ بر 5۰ ميليارد 
ريال با تالش كارشناسان و پيمانكاران سازمان حمل و نقل و با استفاده از 
ادوات و تجهيزات ش��هرداري و صرفه جويي ۶۰ درصدي هزينه ها به اجرا 
درآمده اس��ت.  مديرعامل سازمان ترافيك ش��هرداري ادامه داد: در طرح 
اصالح هندسي ميدان نماز 2۷ هزار مترمربع تعريض معبر، 55 هزار متر 
مكعب خاكبرداري و آماده سازي معبر، ۴ هزار متر نهر احداث و ۷۰۰ متر 
مربع بتن ريزي صورت گرفته و بالغ بر ۴5 دستگاه تيربرق و ۹۰۰ اصله درخت 
جابه جا شد، كه به همت پرسنل مجموعه با صرف كمترين هزينه و اعتبارات، 
بيشترين بهره برداري انجام شده است.  چابك با اشاره به پيش بيني ۱2۰ 
ميليارد ريالي اجراي اين طرح، خاطرنشان كرد: با همت جهادي و تالش هاي 
مجموعه دس��ت اندركاران اين طرح حياتي با اعتباري بالغ بر 5۰ميليارد 
ريال به دست توانمند همكاران و ايثارگران سازمان حمل و نقل و با نظارت 

كارشناسان راهنمايي و رانندگي به مرحله اجرا درآمده است.


