
به گفته فرماندار      چهارمحال وبختياري 
ن����گ  هر كو
تاكنون در اين منطقه ۶۰ واحد آواربرداري و 
۳۵ واحد مسكوني نيز تا مرحله سقف احداث 
و نوسازي شده است و بازسازي ساير واحد ها 

نيز در دستور كار قرار دارد. 
مرتضي زمانپ��ور فرماندار كوهرنگ با اش��اره به 
اجراي عمليات بازس��ازي واحد هاي مس��كوني 
آس��يب ديده از زلزله اين شهرستان گفت: براي 
تسريع در روند بازسازي به ماشين آالت و نيروي 
انساني بيشتري نياز اس��ت.  وي افزود: با دستور 
رئيس بنياد مسكن كشور، براي تسريع در روند 
بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان كوهرنگ، 
از هشت اس��تان نيروي انس��اني و تجهيزات به 
منطقه ارسال شده، اما به سبب ابتالي برخي از 
نيرو ها به ويروس كرونا و رعايت اصل قرنطينگي 
به نيرو هاي جديدي براي ادامه كار نياز اس��ت.  
فرماندار شهرستان كوهرنگ تصريح كرد: مصالح 

نيز تا ح��دي در منطقه تأمين ش��ده، اما كافي 
نيس��ت و مي طلبد در اين خصوص كمك هايي 
انجام گيرد.  زمانپ��ور اقالم زيس��تي را از ديگر 
نيازمندي هاي شهرس��تان عنوان كرد و گفت: 
براي مناطق دوردست نظير روستاي لبد، سه جو 

گاوش��ير، دره توت و دره هندو نياز ب��ه اقالم و 
بسته هاي زيستي اس��ت كه برنامه ريزي شده از 
سوي هالل احمر تأمين و در منطقه توزيع شود. 
وي از افزاي��ش تع��داد واحد هاي��ي ك��ه نياز به 
بازس��ازي دارد خبرداد و اف��زود: در ابتدا ۵۰۰ 

واحد براي بازسازي شناسايي شد، اما در نظارت 
و بررسي رئيس بنياد مس��كن كشور از منطقه، 
۷۰۰ واحد ديگر به تعداد واحد هايي كه نيازمند 
نوسازي است، اضافه ش��د.  فرماندار شهرستان 
كوهرنگ با اشاره به از سرگيري فعاليت كارخانه 
ش��ن و ماس��ه بخش بازفت براي تأمين مصالح 
مورد نياز، تصريح كرد: عالوه بر اين مقرر ش��د تا 
نقشه هاي مهندسي واحد هاي مسكوني به صورت 
رايگان در اختيار مردم قرار داده ش��ود.  زمانپور 
خاطرنش��ان كرد: تاكنون ۶۰ واحد آواربرداري 
و ۳۵ واحد مس��كوني تا مرحله سقف احداث و 
نوسازي شده است و بازسازي ساير واحد ها نيز 
در دس��تور كار قرار دارد.  وي م��دت زمان براي 
نوسازي و تعمير واحد هاي مسكوني آسيب ديده 
شهرستان را چهارماه اعالم كرد و گفت: تاكنون 
مردم همكاري خوبي در اين خصوص داشته اند 
و انتظار مي رود با تداوم اين همكاري بتوان س��ر 

موعد واحد ها را تحويل داد.

۳۵ واحد مسكوني زلزله زده شهرستان كوهرنگ نوسازي شد
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88498441سرويس  شهرستان

ثبت ملي 16 بناي تاريخي در همدان
1۶بن�اي تاريخي      همدان
واجد ارزش استان 
همدان در فهرست ميراث ملي كشور به ثبت رسيد. 
علي مالمير مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان همدان گفت: قائم مقام وزير 
ميراث فرهنگي طي نامه اي به اس��تاندار همدان 
مراتب ثبت ۱۶ساختمان و بناي تاريخي استان 
در فهرست آثار واجد ارزش تاريخي ، فرهنگي را 
ابالغ كرد.  به گفته وي، س��اختمان برج مراقبت 
فرودگاه قديم همدان، خانه خداكرمي و شركاء، كهنه بازار كبودرآهنگ، خانه ورثه محمدعلي عطايي يار، 
خانه غضنفري، خانه احدي، مسجد توچغاز مالير و خانه شرفخاني مالير از جمله ابنيه تاريخي ثبت شده 
استان در ميراث ملي است.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي همدان افزود: همچنين خانه 
علي اصغر شكري، خانه گلستان مريانج، خانه مدركي و نوبري، خانه ايزدي و شركا و خانه شيرسركاني و شركاء، 
خانه خانجاني و خانه شيري نيز از ديگر بناهاي تاريخي ثبت ملي شده استان است.  مالمير تصريح كرد: سال 

گذشته نيز ۱۴پرونده از استان همدان در فهرست ميراث فرهنگي ناملموس به ثبت ملي رسيده است.

اجراي ۲ طرح فناورانه توليد آفت كش هاي گياهي 
دو ط����رح     كهگيلويه و بويراحمد
فناورانه توليد 
آفت كش هاي گياهي و آنتي بيوتيك هاي با 
پاي�ه گياه�ي ب�راي طي�ور در كهگيلويه و 

بويراحمد در حال اجراست. 
سيدداود موس��ويان سرپرست جهاد دانشگاهي 
اس��تان كهگيلويه وبويراحمد در بازديد از پروژه 
س��اخت كارخانه توليد آفت كش ه��اي گياهي 
فناورانه و دانش بنيان در ش��هر گچساران گفت: 
هر دو طرح جزو طرح هاي فناورانه ملي اين استان بوده و به عنوان يك طرح نو و جديد براي نخستين بار در 
كشور از سوي جهاد دانشگاهي استان اجرا مي شوند.  وي افزود: عمليات اجرايي اين دو طرح از مهرماه ۱۳۹۹ 
در زميني به مساحت ۵ هزار ۷۰۰ مترمربع در شهرك صنعتي »چهاربيشه« شهرستان گچساران آغاز شد.  
سرپرست جهاد دانشگاهي استان كهگيلويه وبويراحمد خاطرنشان كرد: ميزان پيشرفت فيزيكي اين دو طرح 
هم اكنون ۵۰ درصد است و قرار بود اسفند ماه سال گذشته تكميل، افتتاح و وارد مدار توليد شوند.  موسويان 

گفت: سعي مي شود كه اين دو طرح تا شش ماه نخست  سال آينده تكميل، افتتاح و به بهره برداري برسد.

ايجاد 5 هزار شغل با افتتاح پروژه هاي قرارگاه خاتم  در آذربايجان شرقي
به گفته استاندار      آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي 
۵ هزار شغل مستقيم با افتتاح پروژه هاي قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا در اين استان ايجاد مي شود. 
عابدين خرم استاندار آذربايجان شرقي با اشاره 
به بازديد از ۹ پروژه مهم معدني، صنعتي، مترو، 
مسكن و غيره قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در 
استان آذربايجان شرقي گفت: بخشي از پروژه ها 
كه از قبل آغاز شده، موانعي داشتند كه با دستور 

فرمانده قرارگاه و پيگيري از ادارات مرتبط برطرف و ساخت پروژه ها سرعت بيشتري مي گيرد.  وي با بيان 
اينكه ارزش پروژه های قرارگاه سازندگي ۴۰۰ ميليارد ريال است، افزود: به دنبال افزايش پروژه ها هستيم اما 
با اتمام پروژه هاي فعلي ۵ هزار شغل جديد ايجاد مي شود.  استاندارآذربايجان شرقي ادامه داد: اجرا و اتمام 
پروژه ها هم رشد اقتصادي در پي دارد و هم رفع بيكاري تحصيل كردگان را به دنبال خواهد داشت.  خرم با 
بيان اينكه با دستور فرماندهي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا هلدينگ هاي آب و نيرو و شهرسازي مستقر در 

استان فعال تر شدند، گفت: هلدينگ هاي جديد هم به عنوان مركز شمال غرب در تبريز ايجاد شدند.

فراخوان طراحي آرم كنگره 3400 شهيد 
اردبيل  در سالروز شهادت سردارسليماني

 واگذاری 40واحد مسکونی 
به خانوارهای با  2معلول در كرمانشاه

دبي�ر اجراي�ي     اردبيل
مل�ي  كنگ�ره 
۳4۰۰ شهيد اس�تان اردبيل گفت: فراخوان 
طراحي آرم اين كنگره ملي همزمان با سالروز 
شهادت حاج قاسم سليماني رونمايي مي شود. 
عليرضا حسن زاده، مسئول مركز حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس س��پاه حضرت عباس)ع( 
اردبيل در نخستين جلسه تخصصي برنامه ريزي 
كنگره ملي ۳۴۰۰ ش��هيد استان گفت: مصطفي 
قهرماني، مسئول سازمان بسيج هنرمندان استان 
به عنوان دبي��ر كميته فرهنگ��ي و هنري كنگره 
ملي شهداي اردبيل انتخاب شده و اغلب برنامه ها 
از س��وي اين كميته برگزار خواهد شد.  وي افزود: 
دو كميته فرهنگي و هنري و فضاي مجازي كنگره 
بر عهده اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان 
اردبيل است.  دبير اجرايي كنگره ملي بزرگداشت 
۳۴۰۰ شهيد اردبيل ادامه داد: براين اساس اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مؤظف شده هرچه 
سريع تر اعضاي كميته فرهنگي و هنري را انتخاب و 
معرفي نمايد و دبيرخانه اين كميته را راه اندازي كند.  
حسن زاده گفت: گردآوري برنامه هاي پيشنهادي 
ب��راي برگزاري اجالس��يه نهايي كنگ��ره، برآورد 
امكانات موجود براي اجراي برنامه هاي فرهنگي و 

هنري، نظارت بر توليدات فرهنگي و هنري، نظارت 
تخصصي بر اجراي يادواره ها، فراهم كردن زمينه 
بهره مندي از نظرات كارشناسان استان، طراحي 
و س��اماندهي اِلمان هاي ش��هدا در شهرستان ها، 
س��ازماندهي گروه هاي هن��ري، عقد ق��رارداد با 
هنرمندان ملي و اس��تاني براي اجراي برنامه هاي 
فاخر فرهنگي و هنري ويژه كنگره ملي ش��هداي 
استان اردبيل، برگزاري نمايشگاه ويژه كنگره ملي 
شهداي استان اردبيل در اجالسيه نهايي، فضاسازي 
و طراحي س��ن اجالس��يه از ديگر وظايف كميته 
فرهنگي و هنري است.  وي تصريح كرد: همچنين 
اين اداره كل مل��زم به ارائه فراخ��وان طراحي آرم 
كنگره ملي ۳۴۰۰ شهيد استان اردبيل شده است 
كه ۱۳ دي ماه همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم 
س��ليماني از اين فراخوان رونمايي مي شود.  دبير 
اجرايي كنگره ملي بزرگداشت ۳۴۰۰ شهيد استان 
اردبيل گفت: احكام رس��مي آيت اهلل سيدحسن 
عاملي، نماينده ولي فقيه در استان به عنوان رئيس 
شوراي سياس��تگذاري كنگره ملي ۳۴۰۰ شهيد 
استان اردبيل، سيدحامد عاملي، استاندار اردبيل 
به عنوان رئيس كنگره، سردار غالمحسين محمدي 
اصل، فرمانده س��پاه حضرت عباس)ع( به عنوان 

دبيركل كنگره طي هفته آينده صادر خواهد شد.

ف�از اول مجتم�ع     كرمانشاه
مسكوني ۸۰واحدي  
»فدك« ويژه محرومين داراي دوفرزند معلول در 

كرمانشاه به بهره برداري رسيد. 
بابك عاطفي مديركل بنيادمسكن كرمانشاه در 
مراس��م افتتاح پروژه فاز اول مجتمع مسكوني 
۸۰ واح��دي فدك براي محرومين��ي كه داراي 
دو فرزند معلول هس��تند، گفت: اي��ن بنياد به 
فرمان امام خميني)ره( و با هدف تأمين مسكن 
محرومان به ويژه روستاييان در چارچوب برنامه ها 
و سياست هاي دولت تشكيل شد كه هدف اصلي 
آن توليد و تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد و 
متناسب با نيازهاي مادي و معنوي هماهنگ با 
وضعيت اقتصادي آنهاست.  وي افزود: مجتمع 
مسكوني »فدك« در راستاي تفاهمنامه تأمين 
مسكن خانوارهاي داراي دو معلول تحت پوشش 
سازمان بهزيس��تي احداث و تحويل متقاضيان 
شده است.  مديركل بنيادمسكن كرمانشاه ادامه 
داد: اين مجتمع با بهترين و با كيفيت ترين مصالح 
و امكانات ساخته و تحويل خانواده هاي محروم 
شده است.  عاطفي زيربناي اين پروژه را ۳۵۱۲ 
مترمربع اعالم ك��رد و گفت: ف��از اول اين پروژه 
به تعداد ۴۰ واحد در زميني به مساحت ۱۷۴۴ 

متر مربع احداث ش��ده اس��ت.  وي خاطرنشان 
كرد: اين مجتمع در دو بلوك ۲۰ واحدي به متراژ 
هر واحد۶۰ مترمربع مفيد احداث ش��ده است.  
مديركل بنياد مسكن استان كرمانشاه افزود: سهم 
آورده اوليه متقاضيان براي واحدهاي مسكوني 
۱۷ ميليون تومان بوده و ۵۰ ميليون تسهيالت 
قرض الحسنه و براي هر واحد ۲۵ ميليون تومان 
نيز تس��هيالت بالعوض اختصاص يافته است.  
عاطفي افزود: در حال حاضر ۸۵ خانوار داراي دو 
معلول در صف نوبت دريافت مسكن هستند.  به 
گفته وي، براساس اين تفاهمنامه پنج ساله سهم 
استان كرمانشاه از مسكن شهري براي مددجويان 
۲۶۰ واحد بود كه ۸۰ درصد آن تحويل ش��ده و 
مابقي تا پايان امسال تحويل مي شود.  در راستاي 
كمك به تأمين مس��كن جمعي��ت هدف تحت 
پوش��ش، خريد و احداث ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد 
مسكوني براي خانوارهاي داراي حداقل دو عضو 
معلول با مش��اركت بنياد مس��تضعفان انقالب 
اسالمي، بنياد مسكن، وزارت راه و شهرسازي و 
سازمان بهزيستي كشور در دستور كار قرار گرفته 
كه تاكنون ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسكوني شهري 
و روس��تايي واگذار شده و س��اخت۲۷۰۰ واحد 

مسكوني ديگر نيز در دست اقدام است.

  سيستان وبلوچستان: با اجراي اردوي جهادي ۴۰ پزشك متخصص 
ويزيت رايگان ساكنين كم برخوردار پهنه شمالي شهر زاهدان را انجام مي دهند.  
اين گروه از پزشكان جهادي شامل انواع متخصصاني همچون دندانپزشك، 
داخلي، قلب و عروق، گوارش، زنان، جراح مغز و اعصاب، ارتوپدي مي باشد كه 
به مدت سه روز به مداواي بيماران در شهر زاهدان مي پردازند.  محل استقرار 
پزشكان، مدرسه استقالل، بلوار كشاورز، خيابان باقري، حدفاصل مجديه۳ و ۷ 

است كه از ساعت ۹ صبح الي ۱۸عصر پذيراي بيماران هستند. 
   يزد: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي يزد گفت: اولين جشنواره كاال 
و محصوالت فرهنگي در استان بهمن ماه امسال برگزار مي شود.  مجيد 
جواديان زاده با تأكيد بر اينكه شركت كنندگان بايد آثار خود را در سايت 
جشنواره ثبت و اصل آثار را به دبيرخانه تحويل داده يا ارسال كنند، افزود: 
وب سايت جشنواره به نش��اني https://jayezehfiroozeh. ir براي 

پيش ثبت نام متقاضيان معرفي شده است. 
  خراسان شمالي: رئيس گروه سالمت جمعيت، خانواده و مدارس دانشگاه 
علوم پزشكي خراسان شمالي گفت: درصد پوشش واكسيناسيون كروناي 
مادران باردار در استان تاكنون ۵۷ درصد بوده و اين رقم در برخي شهرستان ها 
باالي ۸۰ درصد است.  دكتر مريم پورآدينه با اشاره به اهميت و حساسيت 
واكسيناسيون كرونا براي مادران باردار، افزود: در دو سه هفته اخير با توجه به 
راه اندازي كمپين واكسيناسيون مادران باردار و پيگيري واكسيناسيون اين 

گروه سني، آمار به صورت مناسبي در حال رشد و افزايش است.
  آذربايجان شرقي: مدير پايگاه جهاني بازار تبريز گفت: با توجه به اينكه 
رعايت ضوابط بافت تاريخي و همچنين بازار جهاني تبريز در عرصه و حريم 
اين مجموعه تاريخي الزامي است، لذا همگون سازي نماهاي ساختماني از 
جمله اقداماتي است كه با نظارت اين اداره كل و همكاري اصناف و كسبه 
بازار جهاني به صورت مستمر در حال پيگيري و اجراست.  حسين اسمعيلي 
سنگري افزود: تاكنون نماي چهار ساختمان طبق ضوابط بافت تاريخي، 
همگون سازي شده است و اجراي اين عمليات در باقي ساختمان ها نيز به 

همت اصناف و كسبه بازار در دستور كار قرار گرفته است .
  خراسان رضوي: فرمانده س��پاه ناحيه مه والت گفت: اين منزل در 
روستاي گلستان شهرستان مه والت توسط گروه جهادي شهيد سمائي 
بسيجيان پايگاه امام حسين)ع( حوزه مالك اشتر ساخته شد.  سرهنگ 
مهدي اسماعيل زاده افزود: ساخت اين خانه مدت سه ماه زمان برده و براي 
آن حدود ۹۰ ميليون تومان هزينه شده كه از اين مبلغ ۳۰ ميليون توسط 

نيرو هاي گروه جهادي شهيد سمائي تأمين شده است. 
  گلستان: ش��هردار گرگان گفت: ششمين جشنواره پاييز هزار رنگ 
گرگان با حضور هنرمندان مطرح كشوري و بومي امروز برگزار مي شود.  
محمدرضا سبطي به برنامه هاي شاخص اين جشنواره اشاره كرد و گفت: 
برپايي نمايشگاه با تعداد ۵۰ غرفه، ايستگاه هاي اقوام، موسيقي، كودك، 
طبيعت، توانخواهان و خالقيت، تور عكاس��ي و فيلمبرداري و برگزاري 

مسابقات ورزشي از جمله برنامه هاي شاخص اين جشنواره هستند.

افزايش مقاوم سازي خانه هاي روستايي 
خراسان جنوبي با باال رفتن ميزان تسهيالت

به گفته مديركل بنياد مسكن خراسان جنوبي ۵۳ درصد خانه هاي روستايي 
استان مقاوم سازي ش�ده اند و با افزايش تس�هيالت براي مقاوم سازي 
خانه ها تا ۲۰۰ ميليون تومان مقاوم س�ازي ها سرعت بيشتري مي گيرد. 

    
چند روز پيش زلزله اي در محدوده روستاهاي چاهك موسويه و علي آباد در 
نزديكي آرين شهر رخ داد كه خوشبختانه خسارت زيادي به همراه نداشت، 
اما اين اتفاق دوباره زنگ خطري را به صدا درآورد كه خراسان جنوبي استاني 
زلزله خيز است و بايد براي مواجهه با اين پديده آمادگي كامل را داشته باشيم.  
يكي از اين آمادگي ها، مقاوم س��ازي خانه هاي روستايي و حركت به سمت 
حذف خانه هاي خشت و گلي است كه با كوچك ترين زلزله اي حتي در مقياس 
و ريشتر كمتر، احتمال خطر و آسيب جاني و مالي وجود دارد.  مديركل بنياد 
مسكن خراسان جنوبي با بيان اينكه در حال حاضر از حدود ۸۸ هزار و ۸۳۵ 
خانه روستايي در استان تعداد ۴۷ هزار و ۲۷۹ واحد مقاوم سازي شده است 
كه ۵۳ درصد خانه ها را شامل مي شود، گفت: در اين كار از ميانگين كشوري 
جلوتر هستيم.  قاسم تنها، با اش��اره به اينكه ميانگين كشوري در خصوص 
مقاوم سازي خانه هاي روستايي ۵۲ درصد است، ادامه داد: هر چند ما حدود 
يك درصدي از ميانگين كشوري باالتر هس��تيم ولي به واسطه آنكه هنوز 
حدود ۴۷ درصد ديگر از خانه ها مقاوم س��ازي نشده اند احساس مسئوليت 
در اين زمينه داريم.   وي تصريح كرد: در هر جلسه، برنامه رسانه اي و ديدار با 
فرمانداران و مردم داشته ايم از روستاييان عزيز درخواست كرده ايم كه براي 
مقاوم سازي خانه هاي خود و دريافت تسهيالت مراجعه كنند.  قاسم  تنها در 
زمينه تسهيالت مقاوم سازي خانه هاي روستايي گفت: تسهيالت مقاوم سازي 
خانه هاي روستايي ۱۰۰ ميليون تومان و با بازپرداخت ۲۰ ساله و كارمزد پنج 
درصد است و در حقيقت در ميان تسهيالت بانكي بهترين شرايط را دارد.  وي 
ادامه  داد: افزايش تسهيالت مقاوم سازي خانه هاي روستايي به ۲۰۰ ميليون 
تومان با همان شرايط قبلي و بازپرداخت ۲۰ ساله، هنوز ابالغ نشده است ولي 
به زودي دستورالعمل و ابالغيه آن به دست ما خواهد رسيد و روستاييان با 

مبلغ بيشتري مي توانند براي مقاوم سازي خانه هاي خود اقدام كنند. 
    اولويت پرداخت تسهيالت با ساكنين روستا 

مديركل بنياد مسكن خراس��ان جنوبي گفت: اولويت اول پرداخت تسهيالت 
مقاوم سازي خانه هاي روستايي كساني هس��تند كه هم اكنون در روستاهاي 
استان سكونت داشته و تمايل براي دريافت اين وام و تسهيالت را دارند.  تنها 
اظهار كرد: اگر به هر دليلي افراد ساكن در روستا براي دريافت وام مراجعه نكردند، 
اين ظرفيت تسهيالت مي تواند در اختيار ساير افراد براي مقاوم سازي خانه ها در 
روستا قرار گيرد.  وي افزود: به عنوان مثال فردي در شهر زندگي مي كند، اما يك 
خانه پدري در روستا دارد كه روزهاي آخر هفته به آنجا مراجعت مي كند، در 
صورت عدم مراجعه ساكنين روستا براي دريافت تسهيالت، او در اولويت بعدي 

مي تواند نسبت به دريافت تسهيالت و مقاوم سازي آن خانه اقدام كند.

 بازگشت به توليد
 1۰۰ واحد صنعتي  تعطيل شده  در زنجان

امسال 1۰۰ واحد صنعتي و توليدي تعطيل شده     زنجان
در اس�تان زنجان به چرخه توليد بازگشت. 
ناصر فغفوري رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بيان 
اينكه امسال ۱۰۰ واحد صنعتي در استان  وارد چرخه توليد شده است، 
گفت: واحدهاي تعطيل  شده، سرمايه هايي هستند كه در سال هاي قبل 
توسط سرمايه گذار به استان وارد ش��ده و به داليل مختلف فرآيند توليد 
متوقف شده است و حال با بازگشت اين واحدها به چرخه، سرمايه گذاري ها 
فعال شده و اش��تغال ايجاد مي ش��ود.  وی افزود: بيشترين واحد صنعتي 
راه اندازي شده در استان در گروه كااليي ساخت مواد و محصوالت شيميايي، 
محصوالت غذايي و آشاميدني، ساخت فلزات اساسي و محصوالت كاني 
غيرفلزي است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه 
داد: در هشت ماهه امسال ۳۵ هزار و ۴۰۵ ميليارد ريال سرمايه گذاري در 
بخش صنعت صورت گرفت كه منجربه راه اندازي واحدهاي صنعتي در 
استان زنجان شده است.  فغفوري گفت: در مدت مشابه پارسال ۱۳ هزار 
و ۳۹۳ ميليارد ريال سرمايه گذاري صنعتي در استان صورت گرفته است 
كه در مقايسه با امسال شاهد رش��د ۱۶۵ درصدي اين شاخص در استان 
هستيم.  وي افزود: با اشاره به اشتغالزايي اين واحدهاي صنعتي، ۲۶۷۸نفر 
در صنايع راه اندازي شده مشغول به كار شده اند كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل از رشد ۳۵ درصدي برخوردار است. 

 بانوان در سياهكل
صاحب بوستان اختصاصي مي شوند

امام جمعه سياهكل با اشاره به ضرورت     گيالن
ساخت بوستان اختصاصي براي بانوان، 
حفظ سالمت جسمي و روحي بانوان، تحكيم بنيان خانواده و ايجاد 
نش�اط را از اه�داف س�اخت اي�ن بوس�تان اع�الم ك�رد. 
حجت االسالم محمدعلي كريمي امام جمعه س��ياهكل با اشاره به ساخت 
بوستان اختصاصي براي بانوان در س��ياهكل، گفت: امامان جمعه در خالل 
اقدامات خرد و كالن فرهنگي و عمومي، توجهات و الزاماتي در حوزه اقشار 
و گروه ها و صنفي دارند كه اين موضوع��ات در كارهاي خود لحاظ و تدارك 
مي شود.  وي با بيان اينكه نيمي از جمعيت كشور را بانوان تشكيل مي دهند و 
مسائل و شرايط خاص خود را دارند، افزود: بانوان تأثيرگذارترين قشر بر سالمت 
و شادابي جامعه هستند.  امام جمعه سياهكل يكي از امكانات مورد نياز براي 
سالمت جسمي و روحي بانوان را اختصاص فضاي طبيعي يا پارك براي اين 
قشر عنوان كرد و ادامه داد: براي پاسخگويي به اين نياز با در نظر گرفتن فرهنگ 
اسالمي ايراني و با توجه به سابقه شهرهاي كالن در احداث پارك بانوان اجراي 
اين پروژه در سياهكل در دستور كار قرار گرفته است.  حجت االسالم كريمي 
گفت: ساخت پارك بانوان با توجه به جنبه بهداشتي و رواني در راستاي توسعه 
شهري و بهبود كيفيت زندگي بانوان انجام مي شود كه اين موارد از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار است.  وي با تأكيد بر اينكه هدف تنها استفاده تفريحي 
از اين بوستان نيست، افزود: ساخت اين بوستان به واسطه وجود ضرورت هاي 
اجتماعي، بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي انجام مي شود.  امام جمعه سياهكل با 
بيان اينكه در ادامه ايجاد بازارچه هاي اختصاصي و آموزشگاه هاي هنري نيز در 
دستور كار قرار دارد، تصريح كرد: با ساخت اين بوستان سرانه فضاي سبز نيز در 
منطقه افزوده مي شود.  وي حفظ تعادل جامعه از نظر امنيت و آرامش رواني، 
حفظ و تحكيم بنيان خانواده، پيشگيري از يك سري منكرات و فروپاشي 
نسل جامعه، جلوگيري از هرج و مرج استفاده از محيط هاي ديگر، شادابي و 
امكان تخليه انرژي دختران جوان و بانوان در محيطي امن همراه با آرامش، 
حفظ سالمت جسمي و روحي، تأمين آرامش در نهاد مقدس خانواده، تقويت 
روحيه شادابي و نشاط در دختران و بانوان، تأمين فضاي ورزشي ويژه بانوان از 

مهم ترين اهداف براي ساخت اين بوستان اعالم كرد.

 تحويل 5۷5 كالس درس 
به آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان

به گفته مديركل نوس�ازي مدارس سيستان و بلوچستان در شش 
ماهه نخست سال جاري و با همكاري خيرين مدرسه ساز 1۸۰ پروژه 
مدرسه سازي با تعداد ۵۷۵ كالس تحويل آموزش و پرورش شده است. 
رضا سرحدي نيا مديركل نوسازي مدارس سيستان و بلوچستان 
در مراسم افتتاحيه دو مدرسه »اينترنت و ارتباطات« در روستاي 
توحيدآباد شهرس��تان خاش، گفت: زيربناي فضاي آموزشي اين 
مدارس ۴۵۰ مترمربع است، و ۳۰ ميليارد ريال براي ساخت و تجهيز 
آنها هزينه شده است.  وي افزود: اداره كل نوسازي مدارس در شش 
ماهه نخست سال جاري با همكاري خيرين مدرسه ساز ۱۸۰پروژه 
مدرسه سازي با تعداد ۵۷۵ كالس در استان تحويل اداره كل آموزش 
و پرورش داده است.  مديركل نوسازي مدارس سيستان و بلوچستان 
ادامه داد: در ح��ال حاضر ۲۳ پروژه با تع��داد ۱۰۹ كالس درس با 

زيربناي بيش از ۱۳ هزار مترمربع در حال اجراست.

 انجام رايگان تست ايدز 
در پايگاه هاي سالمت البرز 

كارزار »م�ن ه�م آزماي�ش اچ اي وي مي ده�م« در اس�تان 
الب�رز اجرايي ش�ده اس�ت و انجام تس�ت راي�گان ايدز در 
مراك�ز منتخ�ب درمان�ي ت�ا ۲۰ آذرم�اه ادام�ه دارد. 
 دكتر شهاب مستوفي معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي البرز با 
اشاره به اينكه ۱۰ آذر به عنوان روز جهاني ايدز نام گذاري شده، گفت: 
»اجازه نمي دهيم كرونا برنامه مراقبت اچ اي وي را تحت تأثير قرار 
دهد« و »پايان ايدز با پوشش همگاني خدمات پيشگيري، تشخيص، 
مراقبت و درمان«، شعارهاي امسال روز جهاني ايدز هستند.  وي 
ادامه داد: از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر، همزمان با سراسر كشور، كارزار »من 
هم آزمايش اچ اي وي مي دهم« اجرايي شده است.  معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكي البرز افزود: يكي از اهداف اين كارزار، بيماريابي 
در جمعيت هاي كليدي از جمله مراجعين به مراكز درمان اعتياد، 

كمپ هاي ترك اعتياد، مراكز گذري، پاتوق ها و گرم خانه هاست. 

 هويت شهيد گمنام تهراني مدفون
 در ساوه شناسايي شد

هويت يكي از ش�هداي گمنام تهراني كه در ش�هر غرق آباد 
از توابع شهرس�تان س�اوه به خاك س�پرده ش�ده اس�ت، 
پ�س از گذش�ت ۳۵ س�ال از ش�هادتش شناس�ايي ش�د .  
سرهنگ حجت اهلل دستجاني فرمانده سپاه شهرستان ساوه با اشاره به 
شناسايي هويت يكي از شهداي گمنام مدفون شده در غرق آباد ساوه 
گفت: هويت يكي از شهداي گمنام اهل تهران كه در شهر غرق آباد از 
توابع شهرستان ساوه به خاك سپرده شده است، پس از گذشت ۳۵ سال 
از شهادتش شناسايي شد.  وي افزود: اين شهيد واالمقام ۱۸فروردين ماه 
۱۳۶۵ در منطقه زبيدات و شرهاني به درجه رفيع شهادت نائل آمد 
كه  اسفندماه س��ال ۹۶ به عنوان ش��هيد گمنام در غرق آباد ساوه به 
خاك سپرده شد .  فرمانده سپاه شهرستان ساوه تصريح كرد: با انجام 
آزمايش هاي »دي ان اي« هويت اين ش��هيد واالمقام »اميرمس��عود 

حيدر« متولد ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ در شهر تهران تعيين شده است .

   مركزي   البرز    سيستان وبلوچستان 
 برگزاري پويش مردمي بذركاري 
براي احيای جنگل هاي زاگرس 

پوي�ش مردمي بذكاري ب�راي احيای     كرمانشاه
جنگل هاي زاگرس در منطقه حفاظت 

شده چاالبه كرمانشاه برگزار شد. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان كرمانش��اه در مراسم پويش 
مردمي بذكاري براي احيای جنگل هاي زاگرس در منطقه حفاظت ش��ده 
چاالبه اين استان گفت: اجراي اين پويش به ياد ۹ هزار و ۸۰۰ شهيد واالمقام 
استان كرمانشاه همزمان با ۱۱ استان زاگرس نشين در ۹ شهرستان جنگلي 
استان كرمانش��اه برگزار شد.  ان ش��اءاهلل كوالني با اش��اره به اهميت منابع 
طبيعي و وابستگي آن به زندگي بشر، افزود: اين پويش بذركاري همزمان در 
شهرستان هاي كرمانشاه، اسالم آبادغرب، روانسر، گيالنغرب، سنقر و كليايي، 
ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو و پاوه با حضور گروه هاي جهادي، انجمن هاي 
مردم نهاد، دستگاه هاي اجرايي و مردم طبيعت دوست اين استان براي حفظ 
و احيای جنگل هاي زاگرس اجرا مي شود.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان كرمانشاه تصريح كرد: پويش مردمي بذركاري در جنگل هاي زاگرس 
از ۱۰ آذر آغاز و تا اواخر ارديبهشت سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.  گفتني 
است، جنگل هاي زاگرس استان كرمانشاه شامل گونه هاي درختي بلوط، 
گالبي وحشي، زالزالك، بنه و آلبالوي وحشي است كه نقش مهمي در توليد 

آب، اكسيژن، حفظ خاك، جذب گرد وغبار و تعديل آب و هوا دارد. 

تكليف اراضي ولي آباد و صالح آباد اراك 
مشخص مي شود 

رئيس شوراي ش�هر اراك از تشكيل     مركزي
س�تادي براي تعيين تكلي�ف اراضي 
ولي آباد و صالح آباد متشكل از شهرداري و شوراي شهر، دادستاني، 
اداره كل راه و شهرس�ازي و دفت�ر فن�ي اس�تانداري خب�رداد. 
سيدوحيد ميرنظامي رئيس شوراي شهر اراك با اشاره به مشكالت اراضي 
ولي آباد و صالح آباد گفت: اراضي ولي آباد و صالح آباد از دهه ۷۰ دچار مشكل 
هستند و بخشی از اين مشكالت به خاطر اين است كه بخشي از زمين هاي 
اين اراضي در مالكيت دولت و شهرداري است ولي به دليل اينكه عده اي 
افراد سودجو اين زمين ها را به افراد به فروش نرسانند، هم اكنون اين زمين ها 
كه در آن ساخت و س��از صورت گرفته، غير مجاز بوده و براي مالكين آن 
مشكالتي را فراهم آورده است.  وي افزود: از طرفي اراضي ولي آباد و صالح آباد 
خارج از محدوده شهري شهر اراك است و براساس قانون ساخت وساز و 
خدمت رساني به مناطق خارج از محدوده شهري غيرمجاز و غيرقانوني است 
و همين موضوع باعث شده كه مشكالت عديده اي با مالكين اين اراضي به 
وجود  آيد.  رئيس شوراي شهر اراك تصريح كرد: اين مشكالت از دهه ۷۰ 
براي اراضي ولي آباد و صالح آباد وجود داشته است و فصل الخطاب رفع اين 
مشكالت ورود دستگاه قضا و دادستاني به اين پرونده و صدور حكم نهايي 
است.  ميرنظامي گفت: در صحن علني شوراي شهر اراك مقرر شد ستاد 
تعيين تكليف اراضي ولي آباد و صالح آباد متشكل از شهرداري و شوراي شهر 
اراك، دادستاني، اداره كل راه و شهرسازي و دفتر فني استانداري مركزي 

تشكيل و در اين ستاد براي اين اراضي تصميم گيري نهايي شود.

اجراي 1۲ طرح محروميت زدايي به همت بسيج سازندگي بوشهر
رئيس بس�يج     بوشهر
س���ازندگي 
بوشهر از اجراي 1۲طرح  محروميت زدايي با 
اعتباري بال�غ بر۳۷/۵ ميلي�ارد تومان در 
نق�اط مختل�ف اي�ن اس�تان خب�رداد. 
س��رهنگ ذوالفقار عباس��ي فرد رئيس بسيج 
سازندگي بوشهر با اش��اره به اجرای ۱۲ طرح 
محروميت زداي��ي در نق��اط كم برخ��وردار 
اس��تان گفت: براي اجرای اين طرح ها ۳۷/۵ 
ميلياردتومان س��رمايه گذاري شده است. وي با اش��اره به رس��يدگي به افراد و خانوارهاي نيازمند 
در شرايط كرونايي افزود: در هشت ماه امسال ۶۴ هزارو ۵۰۰ بس��ته معيشتي، ۵ هزار و۵۰۰ بسته 
نوشت افزار، يك هزار و ۷۰۵ بسته مواد بهداش��تي و ۴ هزار و ۷۱ رأس دام قرباني بين نيازمندان در 
استان توزيع شده است.  رئيس بسيج سازندگي استان بوشهر توزيع ۱۱۵ فقره جهيزيه به نوعروسان 
نيازمند را از ديگر طرح هاي اين نهاد دانس��ت و ادامه داد: در هش��ت ماه امسال پروژه هاي مختلف 

محروميت زدايي در شهرها و روستاهاي محروم و كم برخوردار اجرا شده است.


