
براس�اس داده هاي      مركزي
مديري�ت  مرك�ز 
راه هاي كشور، راه هاي استان مركزي در پنجمين 
رده سيستم هاي هوشمند جاده اي كشور قرار دارد. 
محمد محس��ني معاون فني و راه روستايي اين 
اداره كل از توس��عه زيرساخت هاي سيستم هاي 
هوشمند جاده اي استان مركزي گفت: تالش ها 
براي ارتقاي سيستم هاي هوشمند كنترل، پايش و 
ثبت تخلفات رانندگي از سوي اين اداره كل موجب 
شد تا از لحاظ سيستم هاي هوشمند جاده اي رتبه 
پنجم كش��وري را به دس��ت آوريم.  وي افزود: با 
افزوده شدن سه س��امانه دوربين هاي نظارتي در 
آزادراه جديداالحداث غدير، محور اراك- خنداب 
و سه راهي تفرش در محور فرمهين- تفرش، اكنون 
جاده هاي اس��تان مركزي مجهز به ۲۷ دوربين 
نظارتي اس��ت كه بيش��ترين كاربرد آن، پايش 
برخط وضعيت جوي و ترافيكي راه ها توسط اتاق 

مانيتورينگ مركز مديريت اطالعات راه هاي اداره 
كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
است.  معاون فني و راه روستايي اداره كل راهداري 
و حم��ل و نقل جاده اي اس��تان مرك��زي با بيان 

اهميت و نقش كريدوري راه هاي شرياني استان 
در مركز كشور، به افزايش تعداد سامانه هاي ثبت 
تخلفات سرعت غيرمجاز در شبكه راه هاي استان 
اشاره كرد.  محسني تصريح كرد: راه هاي استان 

مركزي مجهز به ۷۲ س��امانه ثبت تخلف سرعت 
غيرمجاز است كه با توجه به اهميت و اهداف پروژه 
مديريت سرعت در دو محور آزاد راه ساوه - تهران 
و بزرگراه اراك- سلفچگان به زودي دوربين هاي 
ثبت تخلف س��رعت غيرمجاز در اي��ن دو محور، 
به سيستم سنجش ميانگين س��رعت نيز مجهز 
خواهد شد تا ميزان ش��دت و تعداد تصادفات به 
حداقل ممكن برسد.  وي با اشاره به اينكه ناوگان 
حمل و نقل عمومي ۲۵ درصد از ترافيك جاده هاي 
استان مركزي را شامل مي شود، افزود: براي كنترل 
هوشمند ناوگان حمل و نقل كاال، راه هاي استان 
 )wim( مركزي مجه��ز به چهار س��امانه توزين
اس��ت كه كاربرد آن شناس��ايي و معرفي ناوگان 
داراي اضافه تناژ به اولين پاسگاه پليس راه جهت 
برخورد قانوني الزم اس��ت كه هدف از اين اقدام 
كاهش صدمات وارد بر جسم جاده در برابر اضافه 

تناژ ناوگان حمل ونقل كاالست.

رتبهپنجمكشورياستانمركزيدرمديريتهوشمندراهها
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

احياي۳۰۰هكتارازعرصهجنگليدرخراسانشمالي
رئي�س اداره      خراسان شمالي
ي  ر ا جنگل�د
اداره كل مناب�ع طبيع�ي خراسان ش�مالي 
گفت: بيش از 300 هكتار از عرصه جنگلي 
اس�تان ب�ا مش�اركت م�ردم احي�ا ش�د. 
رض��ا قديمي رئي��س اداره جنگل��داري اداره 
كل منابع طبيعي خراسان شمالي با اشاره به 
اينكه طي چند س��ال اخير طرح جنگل كاري 
مش��اركتي در دس��تور كار اين اداره كل قرار 
گرفته است، گفت: بيش از ۳۰۰ هكتار از عرصه جنگلي استان با مشاركت مردم حفاظت و احيا شده 
است.  وي افزود: اين طرح رويكردي اقتصادي دارد كه در منطقه كاستان در شهرستان مانه و سملقان 
و شارلق و چشمه خان در شهرستان گرمه اجرا شده اس��ت.  رئيس اداره جنگلداري اداره كل منابع 
طبيعي خراسان شمالي ادامه داد: از سال ۸۳ تا پايان س��ال ۹۹، بيش از ۶۸ هزار هكتار ذخيره گاه 
جنگلي استان براي حفاظت بيشتر تعيين شده كه به طور عمده شامل درختان ارس، فندق، زالزلك 
و چنار هستند.  قديمي تصريح كرد: در سال جاري نيز مقرر شد حدود ۴۰ هزار هكتار از عرصه هاي 

جنگلي استان به عنوان ذخيره گاه هاي جنگلي استان معرفي و حفاظت شوند.

نخستينهيئتصلحاهلسنتدرگلستانتشكيلشد
اولي�ن هيئ�ت     گلستان
صلح اقوام، ويژه 
ام�ور اه�ل س�نت اس�تان گلس�تان در 

گنبدكاووس تشكيل شد. 
احمد جعفري رئيس شوراي حل اختالف استان 
گلستان در مراسم آغاز به كار هيئت صلح اقوام، 
ويژه امور اهل س��نت در گنب��دكاووس گفت: 
هيئت هاي صلح و صلح ياران براي حل وفصل 
دعاوي پيش از تشكيل پرونده و در مواردي حتي 
پس از تشكيل پرونده، ورود مي كنند.  وي افزود: هدف از تشكيل اين هيئت ها جلوگيري از توليد و طرح 
پرونده در محاكم و حل ريشه اي اختالفات طرفين است.  رئيس شوراي حل اختالف استان گلستان با 
بيان اينكه مردم اولين راهكارشان در مواجهه با اختالفات طرح پرونده در محاكم نباشد، تصريح كرد: 
هيئت هاي صلحي در كنار شوراهاي حل اختالف بستري براي حل مشكالت مردم به دست خود مردم 
و به دور از فضاي دادگاه است.  جعفري ادامه داد: اعضاي اين هيئت ها سه نفرند كه يكي از آنان آشنا به 
مسائل حقوقي است.  وي گفت: گسترش نهادهاي مردمي براي رفع اختالفات، كاهش ورودي پرونده به 

محاكم و ترغيب اصحاب دعوي به صلح و سازش هدف از تشكيل هيئت هاي صلح در استان است.

مطالبهگريدرحوزهعلميازبرنامههايبسيجعلمياست
به گفته رئيس      خراسان جنوبي
سازمان بسيج 
علمي، پژوهشي و فناوري خراسان جنوبي 
مطالبه گ�ري در حوزه علمي، پژوهش�ي و 
فناوري از برنامه هاي بس�يج علمي اس�ت. 
س��رهنگ علي فرخنده رئيس س��ازمان بسيج 
علمي، پژوهش��ي و فناوري خراسان جنوبي با 
بيان اينكه در حال حاضر ۱۵ شركت دانش بنيان 
در پرديس شركت هاي دانش بنيان بسيج علمي 

در استان مستقر است، گفت: كار بسيج علمي، پژوهشي و فناوري عالوه بر حمايت از نخبگان و فناوران 
مطالبه گري نيز است.  وي با بيان اينكه يكي از كاركردهاي بسيج علمي، پژوهشي و فناوري سند اعتالي 
بسيج علمي در هفت راهبر اساسي براساس بيانيه گام دوم انقالب است، افزود: يكي از مأموريت هاي بسيج 
علمي، گفتمان سازي و ترويج گفتمان علمي در سطح جامعه است.  گفتمان علمي داراي مؤلفه هايي مانند 
سرانه مطالعه در كشور است كه سهم خراسان جنوبي در رتبه هاي كنكور چند است، جايگاه علم و پژوهش 

در خراسان جنوبي، مراكز علمي، پژوهشي براي رفع موانع استان چه اقداماتي انجام داده اند.

 سپاه طرح كرامت را 
در 29 محله قزوين اجرا مي كند

 افتتاح 8 پروژه بهداشتي و درماني 
در شهرستان هاي فارياب و رودبار كرمان

س�پاه قزوين در     قزوين
راستاي مبارزه با 
اعتياد به مواد مخدر طرح كرامت را در ۲۹ محله 
استان كه باالترين ميزان اعتياد و آسيب  اجتماعي 
را به خ�ود اختص�اص داده ان�د اج�را مي كند. 
س��رهنگ پاس��دار مهدي نجاتي آتان��ي معاون 
اجتماعي سپاه اس��تان قزوين از تشكيل قرارگاه 
جواداالئم��ه)ع( ب��راي مقابل��ه با آس��يب هاي 
اجتماعي خبرداد و گفت: اي��ن قرارگاه با حضور 
معاون بهداشت و درمان و معاون فرهنگي سپاه 
قزوين، مسئول سازمان بسيج سازندگي و اقشار 
درگير ب��ا آس��يب هاي اجتماعي مانند  بس��يج 
دانش آموزي و بسيج كارگران شكل گرفته است.  
وي افزود: قرارگاه جواداالئمه)ع( س��پاه حضرت 
صاحب األمر)عج( در راس��تاي مبارزه با اعتياد به 
مواد مخدر طرح كرامت را در ۲۹ محله اس��تان 
قزوين اجرا مي كند كه اين محالت باالترين ميزان 
اعتياد و آس��يب  اجتماعي را ب��ه خود اختصاص 
مي دهند.  معاون اجتماعي سپاه استان قزوين با 
بيان اينكه اين طرح در ش��ش گام اجرا مي شود، 
تصريح كرد: گام نخس��ت اين طرح شناس��ايي 
معتمدان محالت، گام دوم بسترسازي براي مبارزه 
با اعتياد، گام سوم اقدامات فرهنگي و پيشگيرانه، 

گام چهارم درمان افراد معتاد، گام پنجم ارشاد و 
برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر و ششمين 
گام هم صيان��ت از خانواده هاي آس��يب ديده و 
حمايت از آنهاست.  نجاتي آتاني ادامه داد: براي 
اجراي طرح كرامت هماهنگي خوبي بين سپاه و 
ساير ارگان ها از جمله سازمان بهزيستي، شوراي 
هماهنگي مب��ارزه با مواد مخدر، دادگس��تري و 
كميته امداد امام خميني)ره( وجود دارد و جلسات 
هماهنگي براي اجراي طرح عالوه بر سطوح عالي تا 
پايين ترين رده در سطح پايگاه هاي مقاومت بسيج 
در محالت و مساجد انجام مي شود.  معاون سپاه 
صاحب األمر)عج( همچنين از شكل گيري هيئت 
انديشه ورز در حوزه مقابله با آسيب هاي اجتماعي 
خبرداد و گفت: براي مقابله با معضالت اجتماعي 
يك هيئت انديشه ورز در معاونت اجتماعي سپاه 
اس��تان قزوين ش��كل گرفته كه كارهاي فكري 
قرارگاه جواداالئمه)ع( و همچنين طرح كرامت 
را از طريق  اين هيئت دنب��ال مي كنيم.  نجاتي 
آتاني افزود براي بسترسازي الزم در حوزه اجراي 
اين طرح در هر ۲۹ محله يك شوراي از معتمدان 
محلي تشكيل داديم تا اعضاي هر محله آسان تر 
سپاه و بس��يج را به عنوان تسهيلگر حوزه مبارزه 

با اعتياد بپذيرند.

با هدف كاهش     كرمان
ي  ه�ا د كمبو
مراكز درماني 8 پروژه بهداشتي و درماني در 
شهرس�تان هاي فارياب و رودبار در استان 

كرمان افتتاح شد. 
دكتر اصغر مكارم رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
جيرفت در حاش��يه افتتاح تسهيالت زايماني 
شهرس��تان فارياب گفت: تس��هيالت زايماني 
فارياب ب��ا زيربن��اي۳۱۲ متر مرب��ع از محل 
تفاهمنام��ه چهارگانه بين وزارت بهداش��ت، 
دانش��گاه علوم پزش��كي جيرف��ت، خيرين و 
استانداري احداث شده است.  وي ارائه خدمات 
در حوزه زنان را ضروري عنوان كرد و افزود: در 
زايش��گاه فارياب تجهيزاتي مانند سونوگرافي 
مجهز هم توس��ط خيرين خريداري و تحويل 
شده اس��ت و واحد راديولوژي اين مركز هم با 
اعتب��ار ۱/۵ ميليارد تومان راه اندازي ش��د كه 
دستگاه راديولوژي مركز درمان بستر فارياب از 
طريق هئيت امناي ارضي و از س��وی خيري از 
قم خريداري شده است.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي جيرفت با اشاره به خدمات مركز درمان 
بس��تر فارياب تصريح كرد: در همين مجموعه 
درمان بستر شهرستان فارياب آزمايشگاهي با 

پيشرفت فيزيك ۵۰ درصدي با كمك خيران 
در حال احداث است.  مكارم با اشاره به افتتاح 
پروژه هاي حوزه سالمت در شهرستان رودبار 
گفت: مركز آموزش به��ورزي رودبار جنوب با 
تحصي��ل ۲۶ بهورز در حال فعاليت اس��ت كه 
س��اختمان جديد اين مركز با زيربناي ۱۲۷۰ 
متر مربع و اعتبار ۶/۵ ميلي��ارد تومان احداث 
و تجهيز شده اس��ت.  وي با اشاره به افتتاح سه 
مركز خدمات جامع س��المت در شهرس��تان 
رودبار افزود: اين مراكز هر كدام با زيربناي ۳۰۰ 
متر مربع و با دو پانسيون ۸۰ متر مربعي افتتاح 
شده كه سه پروژه مركز جامع خدمات سالمت 
محمدآباد كتك��ي، مركز ري��گك و عباس آباد 
مالرضا ه��ر كدام با زيربن��اي ۴۶۵ متر مربع و 
با اعتب��ار يك ميليارد تومان اح��داث و تجهيز 
شده اند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
از افتتاح ۴ واحد مس��كن پزشكان متخصص 
بيمارستان سيدالشهدا رودبار خبرداد و گفت: 
۳ واح��د پانس��يون ديگر هم با پيش��رفت ۸۰ 
درصدي در ح��ال احداث هس��تند و عمليات 
احداث دو پانسيون ديگر نيز در اين مجموعه به 
زودي آغاز مي شود كه در ماندگاري پزشكان در 

منطقه مهم است.

  همدان: فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي استان همدان با اعالم 
اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون حدود هزار و ۱۵۰ تغيير كاربري غيرمجاز 
شناسايي شده است، گفت: نيروهاي يگان حفاظت اراضي كشاورزي استان 
به تمامي اين موارد براي جلوگيري از ادامه عمليات اخطار داده اس��ت.  
سرهنگ جواد كرمي با تأكيد بر نقش خاك در امنيت غذايي كشور، افزود: 
نقش خاك تا حدي مهم اس��ت كه با تغيير كاربري هر هكتار از اراضي، 

امنيت غذايي ۲۰ نفر به خطر مي افتد. 
  زنجان: رئيس سازمان جهادكشاورزي استان زنجان با اشاره به فرآيند 
توليد مرغ گرم و اميدواركننده بودن جوجه ريزي در اين اس��تان، گفت: از 
ابتداي امسال تا پايان آبان ماه حدود ۱۶ ميليون و ۷۹۷ هزار قطعه جوجه ريزي 
شده كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ كه وضعيت نرمالي داشت، افزايش 
هفت درصدي را نشان مي دهد و نسبت به پارسال نيز ۳۰ درصد افزايش داريم.  
جواد تاراسي در توضيح وضعيت توليد تخم مرغ در اس��تان، افزود: در حال 
حاضر روزانه ۱۵ تن تخم مرغ در استان توليد مي شود كه با به چرخه برگشتن 

واحدهاي نيمه فعال، ميزان توليد به روزانه ۲۲ تن خواهد رسيد. 
  كهگيلويه و بويراحمد: به مناسبت هفته بسيج گروه جهادي سردار 
شهيد سيد مسعود نيك محمدي طي اقدامي متفاوت با حضور تعدادي از 
جوانان دهه ۸۰ با خانواده هاي معظم شهدا از جمله خانواده هاي شهيدان 
»سردار شهيد سيد مرتضي شيرودي زاده«، »شهيد اسحاق ديماد«، »شهيد 

علي برز اقبال مقدم« و »شهيد ولي برفي پور« ديدار كردند.

اجراي۲۸۶۶پروژهمحروميتزدايي
درچهارمحالوبختياري

مس�ئول بس�يج س�ازندگي سپاه     چهارمحال وبختياري
بني هاش�م)ع(  قم�ر  حض�رت 
چهارمح�ال و بختي�اري گف�ت: ۲ ه�زار و 8۶۶ پ�روژه  عمراني و 
محروميت زدايي به همت جهادگران اس�تان اجرايي شده است. 
سرهنگ هوشنگ فوالدي با بيان اينكه بيشترين فعاليت بسيج سازندگي در 
مناطق محروم است، ادامه داد: اردوهاي جهادي به صورت يك روزه، سه روزه، 
هفت روزه و ۱۰ روزه برگزار مي شود.  وي به حوزه فعاليت گروه هاي جهادي 
اشاره كرده و گفت: پزشكي، دندانپزشكي، كشاورزي، دامپزشكي، حقوقدانان، 
عمراني و فرهنگي از جمله فعاليت جهادگران در مناطق محروم است.  مسئول 
بسيج سازندگي سپاه حضرت قمر بني هاشم)ع( چهارمحال و بختياري عنوان 
كرد: احداث خانه هاي عالم، س��اخت و ترميم خانه محرومان و مسكن هاي 
تخريبي ناشي از سيل، ساخت دارالقرآن و مدرسه، ساخت غسالخانه، آبرساني 
كشاورزي و روستايي و جاده سازي از جمله فعاليت هاي بسيج سازندگي در 
استان است.  سرهنگ فوالدي به برگزاري ۸۳ كارگاه اقتصاد مقاومتي اشاره 
كرد و افزود: راه اندازي ۵۵۰ صندوق هاي قرض الحسنه اشتغالزاي روستايي 
از ديگر فعاليت بسيج سازندگي چهارمحال وبختياري است.  وي با بيان اينكه 
۵۲۷ صندوق تعاوني در اس��تان تشكيل شده است، گفت: تفاهمنامه اي به 
منظور ساخت مسكن محرومان براي مددجويان بهزيستي و كميته امداد 

بسته شده است كه در حال حاضر ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 

5هزارواحدبندرامامنيازبهبازسازيدارد
بافت هاي در معرض خط�ر در بندرامام     خوزستان
خميني)ره( خوزستان موضوعي نگران 
كننده است به گونه اي كه 5 هزار واحد در اين شهر نياز به بازسازي دارد. 
حس��ين جنتي مديركل بنياد مسكن خوزس��تان گفت: براي بازسازي 
بندرامام در زمينه بافت هاي در معرض خطر بايد تعدادي از واحدها تخريب 
و بازسازي مي شد. با اين وضعيتي كه در حال حاضر در اين بندر وجود دارد، 
بايد ۵ هزار واحد بازسازي شود.  وي افزود: برخي واحدها بايد تخريب شوند 
ولي براي درجاسازي در بعضي مناطق زمين به اندازه كافي نبود، بنابر اين 
براي جابه جايي ۲ هزار واحد مسكوني از مسكن و شهرسازي زمين گرفتيم.  
مديركل بنياد مسكن خوزستان با اشاره به اينكه تاكنون عمليات اجرايي 
يك هزار واحد مسكوني از طرح درجاسازي و طرح جابه جايي شروع شده 
است، تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه سايت هاي جديد مسكن و اين ۲ 
هزار واحد را تا خردادماه سال آينده تحويل دهيم.  جنتي با اشاره به پرداخت 
تسهيالت ۱۳۰ ميليون توماني و كمك بالعوض ۵۵ ميليون توماني براي 
ساخت وساز اين واحدها در بندر امام عنوان كرد: عمليات اجرايي ساخت 
يك هزار واحد شروع و مابقي هم به صورت تدريجي انجام مي شود؛ براي 
ش��بكه فاضالب اين واحدها نيز اقدامات الزم را خودمان انجام مي دهيم.  
وي با بيان اينكه اعتبار ۴۵۰ ميليارد توماني براي بهبود زيرساخت هاي 
بندرامام در نظر گرفته شده اس��ت، تصريح كرد: مراحل ساخت هر واحد 
مسكوني توسط يك ناظر نظام مهندسي نظارت و هزينه هاي مربوط به اخذ 
پروانه و نظارت را بنياد مسكن انقالب اسالمي پرداخت مي كند.  مديركل 
بنياد مسكن خوزستان گفت: در خصوص بندر امام، بنياد بتن براي تأمين 
ميلگرد، آجر، بلوك و ديگر مصالح ساختماني با قيمت مناسب اقدام و به 
مردم تحويل مي دهد؛ همچنين براي تهيه مصالح ساختماني، بكارگيري 

مهندسان، ناظران و كارگران از نيروهاي بومي استفاده مي كنيم. 

همدانبهدنبالاشتغالزاييوارزآوري
باشهركپرورشماهيانزينتي

پرورش ماهيان زينتي به يك صنعت تبديل شده و در حال حاضر 
در اكثر كشورهاي دنيا مورد توجه اس�ت. صنعتي سودآور كه در 
برخي اس�تان هاي ايران س�رمايه گذاري بر روي آن انجام شده و 
حاال همداني ها قص�د دارند با راه اندازي ش�هرك پرورش ماهيان 
زينتي ع�اوه بر ربودن گوي س�بقت از ديگران، خ�ود را به قطب 
پرورش اين گونه از ماهيان در ايران تبديل كنند. نكته حائز اهميت 
در اين ش�هرك، وجود بازار فروش بالفعل و تضمين خريد ماهيان 
پرورش�ي از كس�اني اس�ت كه قصد ورود به اين بخ�ش را دارند. 

    
سال هاست به دليل محدوديت برداش��ت آبزيان از درياها و اقيانوس ها، 
آبزي پروري در آب هاي داخلي و استخر، در بيشتر كشورها از جمله ايران 
به يك امر رايج تبديل شده است.  با توجه به اهميت مصرف آبزيان در سبد 
غذايي خانوار، توليد و پرورش ماهي و ساير آبزيان در استخرها، حوضچه ها 
و درياچه هاي مصنوعي روز به روز متداول تر شده و بيشتر مورد اهميت 
قرار مي گيرد.  در اين ميان توجه به ماهيان زينتي هم زياد شده و پرورش 
اين نوع از ماهيان در اكثر اس��تان هاي ايران مورد توجه سرمايه گذاران 
قرار گرفته است.  حاال اعالم شده اين مس��ئله در همدان مورد حمايت 
قرار دارد و چندي قبل هم مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزي همدان 
از راه اندازي ش��هرك پرورش ماهيان زينتي در اين استان خبرداده و به 
سرمايه گذاران و داوطلبين پرورش اين نوع از ماهي ها نويد داد نگران بازار 
فروش نباشند.  آن طور كه عباس قراگوزلو گفته قرار است در همين ماه 

)آذر( كار جانمايي شهرك پرورش ماهيان زينتي مشخص شود. 
وي با بيان اينكه در همدان ظرفيت هاي بسيار مناسبي براي پرورش 
ماهيان زينتي به ويژه به علت نزديكي به عراق وجود دارد، تأكيد كرد: 
»داوطلبان براي ورود به اين شغل مي توانند اعالم آمادگي كنند كه در 
اين راس��تا آنها را مورد حمايت قرار مي دهيم. شهرك ماهيان زينتي 
مي تواند مشاغل زيادي را به صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد كند 

و اين امر براي استاني مثل همدان حائز اهميت است.«
    قبل از توليد، بازار فروش آماده شده

يكي از ويژگي هاي سرمايه گذاري در صنعت پرورش ماهي و به خصوص 
ماهيان زينتي اين است كه اين كار نياز به سرمايه گذاري زيادي ندارد و 
با داشتن يك بازار خوب و بالقوه در كمترين زمان به سوددهي مي رسد.  
موضوعي كه مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان نيز آن 
را تأييد كرده و با بيان اينكه براي راه اندازي پرورش ماهيان زينتي نياز 
به صرف هزينه بسيار زيادي نيست، گفت: »اين شغل براي خانم هاي 
خانه دار بس��يار مناسب اس��ت. زيرا در كنار رس��يدگي به امور منزل 
مي توانند روزانه دو الي سه س��اعت را در مكاني مشخص از منزل خود 

براي انجام كارهاي مرتبط با پرورش ماهي اختصاص دهند.«
وي با اش��ار به اينكه داوطلبان نبايد نگران بازار فروش ماهيان زينتي 
باشند، تأكيد كرد: »از سرمايه گذار در اين حوزه بچه ماهي به مبلغ ۴۵۰ 
تومان خريداري مي شود و ماهي ها بعد از پرورش به خود وي به مبلغ ۳ 
هزار تومان فروخته مي شود. بنابر اين متقاضيان براي ورود به اين شغل 
خيالشان راحت است بازاري جهت خريد تضميني ماهي ها وجود دارد 
و متضرر نخواهند شد.  به گفته اين مسئول، انجام اين كار سودآور بوده و 
بستگي به قطعه هاي پرورش داده شده دارد. اما به طور متوسط به ازاي 
هر ۵ ميليون تومان ماهانه ۶۰۰ هزار تومان سودآوري خواهد داشت. 

   پرورش دهندگان آموزش مي بينند
در حال حاضر استان هاي زيادي مشغول پرورش ماهيان زينتي هستند 
و همداني ها هم ظرفيت هايشان را فعال كرده اند تا خود را در ميان آنها 
باال بكشند. به همين خاطر قرار ش��ده پرورش دهندگان ماهيان هم 
آموزش ببينند و هم در حين كار از نقطه نظرات كارشناسان بهره مند 
شوند.  مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزي همدان با بيان اينكه برخي 
اس��تان ها در اين حوزه ورود كرده و به نتايج مطلوبي دست يافته اند، 
گفت: »در همدان ظرفيت هاي بس��يار خوبي وجود دارد و مي توان به 
قطب منطقه در پرورش ماهيان زينتي تبديل شد.« وي با تأكيد بر اينكه 
متقاضيان پرورش ماهيان زينتي ابتدا بايد دوره هاي آموزشي را پشت 
سر بگذارند، همچنين در حين پرورش نيز به آنها آموزش هاي الزم ارائه 
مي شود و كارشناسان در كنارشان هستند، ادامه داد: »در ابتداي شروع 
كار محل مد نظر داوطلبان مورد ارزيابي قرار گرفته مي شود تا هرگونه 
احتمال تلفات كاهش يابد. اين صنعت بسيار سودآور است و عالوه بر 

كمك به درآمدهاي خانواده براي كشور نيز ارزآوري مي كند.«

۲۴۰كيلومتررودخانهآذربايجانغربي
نيازمنداليروبي

به گفته مديرعامل ش�ركت آب منطق�ه اي آذربايجان غربي 
۲40 كيلومتر از رودخانه هاي استان نيازمند اليروبي هستند. 
ياسر رهبردين مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي آذربايجان غربي 
گفت: ۲۴۰ كيلومتر رودخانه در اين استان شناسايي شده كه نيازمند 
اليروبي هستند كه براي اليروبي اين ميزان رودخانه ۴۳۰ ميليارد 
ريال اعتبار نياز اس��ت.  وي افزود: امس��ال اليروبي ۳۲ كيلومتر از 
رودخانه ها انجام و ۱۲۸ كيلومتر رودخانه منتهي به درياچه اروميه 
ساماندهي و اليروبي شده اس��ت.  مديرعامل شركت آب منطقه اي 
آذربايجان غربي ادامه داد: آذربايجان غربي از جمله استان هاي موفق 
در حوزه اليروبي رودخانه ها در كشور بوده به طوري كه همين امر از 
بروز مشكل جدي در سيل س��ال ۹۸ در اين استان جلوگيري كرد.  
رهبردين گفت: در ش��ش ماهه دوم سال گذش��ته به دليل كاهش 

۵۰درصدي بارش برف ورودي سدهاي استان كاهش پيدا كرد. 

گشايشدوميننمايشگاه
تجارتالكترونيكدرالبرز

دومين نمايشگاه تجارت الكترونيك، امنيت شبكه و ايجاد كار 
و كسب الكترونيكي هنرجويان روز گذشته در هنرستان فني 
حرفه اي دخترانه حضرت زهرا)س( استان البرز گشايش يافت. 
مراد مالمير مديرآموزش و پرورش ناحيه چهار كرج در حاش��يه اين 
نمايشگاه گفت: نمايشگاه تجارت الكترونيك حاصل تالش گروهي 
از هنرجويان پايه دوازدهم هنرستان فني حرفه اي دخترانه حضرت 
زهرا)س( در اين ناحيه است.  وي هدف از برپايي اين نمايشگاه را تقويت 
روحيه كارتيمي، ايده پردازي، رشد و گسترش ذهني موضوع كسب و 
كار، استفاده از خالقيت، نوآوري و پژوهش محوري در بين دانش آموزان 
از جمله هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي و كار دانش ذكر كرد.  
مديرآموزش و پرورش ناحيه چهار كرج افزود: ايده اين نمايشگاه، هنگام 
تدريس پودمان ايجاد كس��ب و كار الكترونيكي در فضاي حضوري و 

مجازي كالس درس معلم بر بستر مطالب درسي شكل گرفته است.

كمبودمعلمخراسانرضوي
باموفقيتمديريتشد

ب�ا برنامه ري�زي و هماهنگ�ي انج�ام ش�ده كمب�ود معل�م 
مديري�ت  موفقي�ت  ب�ا  خراس�ان رضوي  اس�تان  در 
ش�د و اكن�ون اي�ن مش�كل ب�ر ط�رف ش�ده اس�ت. 
قاسمعلي خدابنده مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: 
با توجه به آموزش حضوري در تمامي پايه هاي تحصيلي، مديريت 
نيروي انساني و كمبود معلم در استان از ضرورت بيشتري برخوردار 
شد كه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده و همكاري معلمان اين 
مسئله تا حدود زيادي برطرف شد.  وي افزود: خراسان رضوي در سال 
تحصيلي كنوني ۲۳ هزار معلم كمبود داشت كه با شيوه هاي مختلف 
از جمله اس��تفاده از حق التدريس نيروهاي ش��اغل، حق التدريس 
نيروهاي بازنشسته، استفاده از نيروهاي خريد خدمات، حق التدريس 
نيروهاي آزاد و سياست هاي انقباضي در سازماندهي نيروي انساني 

و كاهش عوامل اجرايي مدرسه جبران شد.

   خراسان رضوي   البرز    آذربايجان غربي

صدورسندتكبرگ
براي5ميليونمترمربعاراضيشهرداري

ش�هردار اسامش�هر از صدور سند     اسالمشهر
تك برگ براي بي�ش از 5 ميليون متر 
مرب�ع از اراض�ي ش�هرداري در س�ه س�ال اخي�ر خب�رداد. 
محسن حميدي شهردار اسالمشهر با اشاره به تغيير مصوبه ساخت تقاطع 
غير همسطح در محور آيت اله سعيدي به احداث پل روي رودخانه كن، 
گفت: براي احداث پل بر روي رودخانه كن مشاور و كارشناس مربوطه 
در حال بررسي و ارائه پيش��نهاد و راهكار مناسب اس��ت و در كمترين 
زمان ممكن به اطالع اعضاي ش��وراي شهر مي رس��د.  وي در خصوص 
اليحه اي كه طي آن ۲۰ هزار متر از س��ند اصلي ملكي به نام شهرداري 
صادر مي شود، افزود: طي توافقي كه با مالك صورت گرفته، ۲۵ ميليارد 
تومان بابت انتقال سند و ۱۵ ميليارد تومان هم بابت توافق با مالك براي 
شهرداري درآمدزايي مي شود و به اين ميزان درآمد هزينه صدور پايان 
كار ملك نيز افزوده مي شود.  شهردار اسالمشهر افزود: در سه سال اخير 
براي بيش از ۵ ميليون متر مربع از اراضي شهرداري با پيگيري مجدانه 
همكارانم سند تك برگ صادر شده است.  حميدي در ادامه در خصوص 
عدم عمل برخي پيمانكاران به تعهداتشان و عدم پرداخت به موقع حقوق 
و بيمه كارگران تصريح كرد: پيمانكاراني كه حقوق كارگران و بيمه آنان 
را به موقع پرداخت نكرده و به تعهداتشان عمل نكنند، در ليست سياه 
قرار مي گيرند و از آنها خلع يد مي شود.  در اين نشست رضا مهدوي مدير 
منطقه۴ شهرداري اسالمشهر با ارائه گزارشي مبسوط و كامل از مصوبات 
و مستندات، اقدامات و فعاليت هاي انجام شده از سوي شهرداري و شركت 
برآوند در طي سال هاي اخير گفت: در حدود ۹۵ درصد درآمد منطقه۴ 
از مجتمع صنفي خدماتي اسالمشهر است كه با ايجاد بيش از ۳۰ هزار 
فرصت شغلي، نقش بسيار مهمي در اقتصاد شهر ايفا مي كند.  وي افزود: 
مجتمع صنفي خدماتي اسالمشهر بستر مناسبي براي سرمايه گذاران 
و اش��تغالزايي اس��ت و مي توان از اين بس��تر براي درآمدزايي بيش��تر 
شهر استفاده كرد.  مدير منطقه۴ ش��هرداري خاطرنشان كرد: احداث 
تصفيه خانه و سرانه ورزش��ي از جمله خدمات عمومي است كه شركت 

برآوند متعهد به انجام آن گرديده كه تاكنون محقق نشده است.

مراكزتشخيصزودهنگامسرطان
درشهرستانهايگيالنراهاندازيميشود

معاون علوم پزشكي گيان با اشاره به      گيالن
اهميت تش�خيص زود هنگام بيماري 
س�رطان با هدف درم�ان آن از راه ان�دازي چهار مركز تش�خيص 
زودهن�گام  در س�طح اس�تان در آين�ده نزدي�ك  خب�رداد. 
دكتر آبتين حيدرزاده معاون علوم پزشكي گيالن در جلسه وبيناري با 
مديران شبكه هاي بهداشت و درمان بندرانزلي، تالش، رشت و الهيجان، 
با بيان اينكه مركز تشخيص زودهنگام  س��رطان در بندرانزلي در حال 
راه اندازي اس��ت، گفت: با پيگيري هاي انجام ش��ده و حمايت معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشكي استان، مركز تشخيص زودهنگام بندرانزلي 
به طور رسمي در روزهاي آينده آغاز به كار مي كند و در تالش هستيم با 
جلب حمايت بيشتر، سه مركز مشابه ديگر در تالش، رشت و الهيجان 
برپا كنيم. وي افزود: در حال حاضر ساختمان هاي مورد نظر براي مراكز 
تشخيص زودهنگام س��رطان در تالش و الهيجان آماده است. معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گيالن ادامه داد: براي بهبود وضعيت 
فيزيكي اين س��اختمان ها، اعتبارات الزم تخصي��ص يافته تا با تجهيز 
دستگاه هاي مورد نظر هرچه سريع تر اين مراكز براي خدمت رساني به 
مردم مناطق مختلف استان آماده شوند. حيدرزاده با اشاره به اهميت 
فعاليت مراكز تشخيص زودهنگام  سرطان در غرب، شمال، شرق و مركز 
استان، تصريح كرد: براي راه اندازي و تكميل اين مراكز در سراسر استان، 
از حضور پرثمر خيرين اس��تقبال مي كنيم و اميدوار هستيم بتوانيم با 
راه اندازي اين مراكز، خدمات بهتري براي همه اقشار جامعه ارائه دهيم.

راهاندازي۳كارگاهبزرگنخريسيدرشهرستانهايكرمانشاه
معاون صنايع     كرمانشاه
دس�تي اداره 
كل مي�راث فرهنگ�ي، صناي�ع دس�تي و 
گردشگري استان كرمانشاه، از راه اندازي 
سه كارگاه بزرگ نخ ريسي در شهرستان هاي 
كرمانشاه و هرسين تا پايان امسال خبرداد. 
حسين ويسي معاون صنايع دس��تي اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
كرمانش��اه، گفت: زنجيره صنايع فلزي شامل 
هنر هاي دستي، چاقو سازي، زيورآالت و تراش سنگ هاي قيمتي؛ زنجيره ارزش البسه در زمينه دوخت 
و برش؛ زنجيره ارزش نقاشي شامل هنر هاي تذهيب، مينياتور و نقاشي سنتي، معرق، منبت، گره چيني، 
سوخته كاري، ساز هاي چوبي و زنجيره ارزش بافته هاي گليم، جاجيم و موج بافي از جمله اين زنجيره هاست.  
وي افزود: در راستاي تكميل زنجيره ارزش بافته هاي داري ارزش تاريخي مانند گليم، جاجيم و موج بافي؛ 
سه كارگاه بزرگ نخ ريسي در شهرستان هاي كرمانشاه و هرسين تا پايان امسال راه اندازي خواهد شد. ويسي 

ادامه داد: يكي از همين كارگاه ها با اشتغالزايي ۱۲۰ نفر تا ماه آينده وارد چرخه توليد مي شود.


