
همزمان ب�ا آغاز     گلستان
ده�ه فج�ر 300 
پروژه عمراني و اقتصادي با هدف اشتغال براي 

۵00 نفر به بهره برداري مي رسد. 
عيس��ي پايين محلي، فرماندار شهرستان گرگان 
با بيان اينكه در ايام دهه فجر امس��ال ۳۰۰ پروژه 
عمراني و اقتصادي به بهره برداري مي رسد، گفت: 
عالوه بر آن عمليات اجرايي ۲۸ طرح و پروژه عمراني 
و اقتصادي در اين ايام آغاز خواهد شد.  وي در تشريح 
اين پروژه ها افزود: در ح��وزه اقتصادي، ۸۳طرح و 
پروژه اقتصادي در دهه فجر سال جاري با مجموع 
۳ ه��زار و ۵۰۰ ميليارد ريال افتت��اح و كلنگ زني 
مي ش��ود.  پايين محلي افزود: در اي��ن بخش، ۸۲ 
پروژه با ۳ هزار و ۵۰ ميلي��ارد ريال افتتاح خواهد 
ش��د و يك طرح را نيز با ۴۵۰ ميليارد ريال اعتبار 
پيش بيني شده، كلنگ زني خواهيم كرد.  نماينده 
دولت در اين شهرستان ادامه داد: در بخش عمراني 

مهم ترين پروژه ها شامل كارخانه توليد خوراك دام 
و طيور با ۵۳۰ ميليارد ريال و گلخانه س��بزيجات 
و صيفي ج��ات صادراتي با ۵۵۰ ميلي��ارد ريال در 
روستاي »نوديجه« افتتاح خواهد و شاهد افتتاح 

يك واحد گاوداري شيري در روستاي »وليك آباد« 
با ۷۵۰ ميلي��ارد ريال خواهيم ب��ود. پايين محلي 
تصريح كرد: در بخش اقتص��ادي، افتتاح چاه آب 
روس��تاي »فتح باغ« با ۱۵۰ ميلي��ارد ريال و آغاز 

عمليات احداث خط چهار انتقال برق جاده آق قال با 
۳هزار ميليارد ريال را در اين ايام در دستور كار داريم.  
وي ادامه داد: در حوزه روستايي، ۸۵ پروژه عمراني با 
۳۲۰ميليارد ريال افتتاح و يك پروژه با ۱۱۸ ميليارد 
ريال كلنگ زني مي شود. فرماندار گرگان با اشاره به 
اينكه اولويت تأمين آب ش��رب اين شهرستان در 
دستور كار قرار دارد، افزود: در صورت تأمين شدن 
اعتبار مورد نيار به زودي شاهد افتتاح و بهره برداري 
از اين پروژه مهم خواهيم بود.  عيسي پايين محلي 
ادامه داد: در هفته دولت نيز در شهرستان گرگان 
۲۶۴پروژه عمراني و اقتص��ادي و توليدي با هزار و 
۶۰۴ ميليارد تومان افتتاح يا عمليات اجرايي آن آغاز 
شد كه از اين تعداد ۱۹۵ پروژه عمراني و زيربنايي 
و ۶۹طرح اقتصادي و توليدي است.  به گفته وي، 
با بهره ب��رداري از پروژه هاي هفت��ه دولت بيش از 
۱۳۶ه��زار و ۱۴۰ خانوار در شهرس��تان گرگان از 

خدمات دولت سيزدهم برخوردار شدند. 

بهره برداري از ۳00 پروژه عمراني در شهر گرگان

افتتاح و كلنگ زني33 پروژه عمراني در درگزين 
33 پ���روژه     همدان
عمران��ي در 
شهرس�تان در گزين در ده�ه مبارك فجر 

افتتاح يا كلنگ زني مي شود. 
كميل خواس��تان، فرماندار درگزين در استان 
همدان با اعالم خبر افتتاح يا كلنگ زني۳۳پروژه 
عمراني در اين شهرس��تان اف��زود: اين تعداد 
پروژه عمراني در حوزه هاي مختلف كشاورزي، 
خدماتي، آب، برق، گاز و آسفالت با اعتباري افزون 
بر ۲۰۰ميليارد تومان در ايام اهلل دهه فجر با هدف ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم در سطح شهرستان 
است.  وي با اشاره به اينكه از اين تعداد، ۳۱ پروژه عمراني به پروژه هاي قابل افتتاح و دو طرح به پروژه هاي 
قابل كلنگ زني اختصاص دارد، تصريح كرد: در اين ايام اهلل ۴۰۰ برنامه مختلف اعم از فرهنگي، هنري، 
ورزشي و پروژه هاي عمراني براي شهرستان پيش بيني شده كه طي اين مدت اجرا و برگزار مي شود.  اين 

مسئول همچنين از كلنگ زني و آغاز عمليات اجرايي راهدارخانه شهرستان در شاهنجرين خبر داد.

77 پروژه ارتباطي در بوشهر افتتاح مي شود
در ده�ه فج�ر      بوشهر
امس���ال ۷۷ 
پروژه ارتباطي در استان بوشهر افتتاح مي شود. 
علي س��مليان، مديركل ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات استان بوشهر گفت: ۷۷ پروژه ارتباطي 
با اعتباري بالغ بر ۱۷۱ميلي��ارد تومان از جمله، 
احداث و ارتقاي س��ايت هاي ارتباطي شهري و 
روستايي، سرويس اينترنت نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه و توسعه شبكه انتقال فيبرنوري در 
دهه فجر سال جاري به بهره برداري مي رس��د.  وي افزود: پنج پروژه از محل اعتبارات خدمات اجباري 
روستايي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، طراحي، نصب و راه اندازي شد.  اين مسئول ادامه داد: دو پروژه 
احداث سايت همراه نسل چهارم در روستاهاي محرزي و كوهك كوچك و سه پروژه ارتقا سايت از نسل 
دوم به سوم )3G( در روستاهاي عربي، كردالن و شول است.  سمليان گفت: هم اكنون بيش از ۹۹ درصد از 

۴۰۵ روستاي باالي ۲۰ خانوار استان، تحت پوشش خدمات ارتباطي صوت هستند.

افتتاح 900 پروژه در سيستان وبلوچستان
900 پ����روژه      سيستان وبلوچستان 
عمراني، خدماتي 
و توليدي وي�ژه چهل و چهارمين س�الگرد پيروزي 
انقالب اسالمي در مناطق روستايي و عشايري استان 
مي ش�ود.  افتت�اح  وبلوچس�تان  سيس�تان 
سيد عبدالحسين سجاد، رئيس كميته روستايي 
و عش��ايري س��تاد دهه فجر انقالب اس��المي 
سيستان وبلوچس��تان با اش��اره به افتتاح ۹۰۰ 
پروژه عمراني، خدماتي و توليدي براي بهرمندي 

بيش از ۴۵هزار خانوار روستايي و عشايري در اين استان افزود: اين پروژه ها شامل۵۱۳ پروژه سازمان جهاد 
كشاورزي، ۲۳ پروژه كميته امداد امام خميني )ره(، ۱۰۳ پروژه تجهيز و نوسازي مدارس، ۱۰۰ پروژه شركت 
توزيع برق، ۲۵ پروژه بسيج سازندگي، ۵۶ پروژه بنياد مسكن، ۲۴پروژه اداره كل ورزش و جوانان، هفت 
پروژه آب و فاضالب روستايي، ۹ پروژه علوم پزشكي زاهدان و ۳۹پروژه بانك كشاورزي مي باشد.  وي ادامه 
داد: تجليل از ايثارگران، برگزاري مسابقات فرهنگي و قرآني و ورزشي، جشن هاي ويژه انقالب اسالمي، ارائه 

خدمات رايگان پزشكي و دامپزشكي با اعزام اكيپ از جمله ديگر برنامه هاي شاخص اين مناسبت است.

 اجراي برنامه هاي دهه فجر  بسيج گلستان 
با اولويت افتتاح پروژه های محروميت زدايي

راه اندازي اردوهاي راهيان پيشرفت 
دانش آموزي در گيالن

به همت بسيج      گلستان
3 ه�زار و ۱30 
عن�وان برنامه ب�ا اولويت افتت�اح ۵0 پروژه 
محروميت زدايي به مناسبت چهل و چهارمين 
سالگرد پيروزي انقالب اس�المي در سطح 
مي ش�ود.  اج�را  گلس�تان  اس�تان 
سردار علي ملك شاهكويي، فرمانده سپاه نينوا استان 
گلستان با بيان اينكه شعار محوري برنامه هاي دهه 
فجر امسال »ايران استوار، ۴۴ سال افتخار« است، 
افزود: در اين دهه ۳ ه��زار و ۱۳۰ برنامه به همت 
سپاه و بسيج از ۱۲تا ۲۲ بهمن ماه جاري در سطح 
شهرها، روس��تاها و محالت برگزار مي شود.  وي 
با بيان اينكه برنامه هاي دهه فجر امس��ال در سه 
محور جهاد تبيين، اميدآفريني و نشاط اجتماعي 
و جهاد خدمت رس��اني برگزار مي ش��ود، تصريح 
كرد: ارتباط مس��تقيم مسئوالن اقش��ار با مردم، 
اجراي خدمت خالصانه به عم��وم مردم با برپايي 
ميز خدم��ت، اعزام گروه هاي جه��ادي و نهضت 
كمك مؤمنانه از جمله برنامه هاي ما در دهه فجر 
است.  اين مسئول برگزاري نظام تربيتي صالحين، 
برگزاري حلقه هاي صالحين در سطح پايگاه هاي 
بسيج، گردهمايي بزرگ ائمه جمعه و جماعات، 
برگزاري نشست هاي روشنگري روايت پيشرفت 

و اميدآفريني در مس��اجد، مدارس و دانشگاه ها، 
برگزاري كاروان جشن ۴۴سالگي انقالب در سراسر 
گلستان با هدف ايجاد ش��ور و نشاط اجتماعي، 
برپايي بي��ش از ۱۰۰ برنامه فرهنگ��ي و هنري 
برگزاري يادواره هاي شهدا در سطح اقشاري نواحي 
حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت بس��يج را از جمله 
برنامه هاي دهه فجر در س��طح استان اعالم كرد.  
سردار ملك شاهكويي همچنين از افتتاح ۵۰پروژه 
محروميت زدايي و اش��تغالزايي از س��وی بسيج 
سازندگي و قرارگاه پيشرفت خبر داد و افزود: ۲۰ 
هزار بسته معيشتي و ۲۰ هزار پرس غذاي گرم بين 
نيازمندان توزيع مي شود، همچنين اعزام كلينيك 
دامپزشكي، ارائه خدمات ويزيت و داروي رايگان، 
اعزام كاروان راهيان ن��ور دانش آموزي به مناطق 
عملياتي دفاع مقدس، برگزاري اردوهاي راهيان 
پيشرفت و توزيع بسته هاي پش��تيباني از ديگر 
برنامه هاي ما در سطح استان است.   وي تصريح 
كرد: برگزاري يادواره شهداي والفجر ۸ با محوريت 
هيئت رزمندگان اسالم، عطرافشاني گلزار شهدا، 
اجراي رزمايش فرهنگي تبليغي هر ش��هيد يك 
پرچم، اجراي رويدادهاي فرهنگي و هنري، اجراي 
سرود  ۴هزار نفري  از ديگر برنامه هاي ما در چهل و 

چهارمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي است. 

با هدف آشنايي     گيالن
با ظرفيت توليد 
داخ�ل در ش�هرك هاي صنعت�ي اردوهاي 
راهيان پيشرفت براي دانش آموزان ۲هزار و 
۵00 مدرس�ه در گيالن راه اندازي مي شود. 
حام��د حبي��ب زاده، رئيس س��ازمان بس��يج 
دانش آموزي س��پاه قدس گيالن با اش��اره به 
برپاي��ي اردوه��اي راهي��ان پيش��رفت براي 
دانش آموزان ۲ هزار و ۵۰۰ مدرس��ه در استان 
گفت: تالش و هدف ما اين است كه نسل جوان 
به هويت ديني و ملي خ��ود افتخار كنند، زيرا 
اين موضوع موجب پيش��رفت و توسعه كشور 
و انقالب مي ش��ود.  وي با بيان اينكه دشمني 
امريكا با نظ��ام ديني ايران كه ظلم س��تيزي، 
اس��تقالل طلبي و معنوي��ت در آن موضوعيت 
دارد، افزود: نظام قدرت در جهان به دليل منافع 
خود، وجود چنين نظامي را برنمي تابد و با تمام 
كشورهايي كه به دنبال استقالل طلبي باشند، 

مقابله مي كند. 
 اين مسئول با اشاره به اينكه علم مؤلفه قدرت 
كشور در همه حوزه هاس��ت، تصريح كرد: اگر 
قواي فكر افراد تقويت ش��ود و بتوانند اوضاع را 
تحليل و مسائل را حل كنند، سطح علمي كشور 

ارتقا مي ياب��د.  حبيب زاده با بي��ان اينكه نظام 
آموزش و پرورش ما ني��از دارد كه دانش آموزان 
را وادار به فكر و تحليل كند، گفت: آشوب هاي 
اخير باعث ش��د كه به كاركرد اصلي بس��يج و 
فعاليت بيش��تر اف��راد دغدغه مند پ��ي ببريم 
و رس��انه هاي داخلي نيز تقويت ش��دند.  وي 
افزود: بس��يج دانش آموزي به عن��وان يك يار 
در بدنه آم��وزش و پرورش اس��ت و وظيفه آن 
كمك به كارآمدي نظام تعليم و تربيت اس��ت.  
رئيس سازمان بسيج دانش آموزي سپاه قدس 
گيالن با اش��اره به برگزاري رويداد سرمشق با 
موضوع دفاع مقدس ادامه داد: دهه فجر امسال 
۸۰۰دقيقه برنامه براي اي��ن رويداد توليد و از 
فردا پخش زنده اين برنامه ها از شبكه شاد آغاز 
مي شود.  حبيب زاده با بيان اينكه توليد ذائقه 
رسانه اي براي نس��ل جوان يكي از اهداف اين 
سازمان است، گفت: تالش داريم دانش آموزان 
در توليد محتوا سهيم باشند و كنشگري كنند.  
وي با اشاره به اردوهاي راهيان پيشرفت افزود: از 
دهه فجر دانش آموزان را به شهرك هاي صنعتي 
براي بازديد علمي مي بريم تا با چرخه و ظرفيت 
توليد داخلي آشنا شوند، چراكه اين امر موجب 

پويايي اقتصاد كشور نيز خواهدشد.

  خراس�ان جنوب�ي: هادي ش��اهرودي، مديركل مي��راث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي خراسان جنوبي از انعقاد تفاهمنامه سه  جانبه 
رفع نيازهاي علمي دستگاه هاي اجرايي استان في  ما بين اداره  كل ميراث 
 فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، انتقال خون و شركت آب منطقه اي 
اس��تان با پارك علم و فناوري اس��تان خبر داد.  وي افزود: اين تفاهمنامه 
به  منظور حمايت از تجاري سازي دس��تاوردهاي فناورانه و توانمندسازي 
ش��ركت هاي دانش بنيان و همچنين در راس��تاي تدوين سياست هاي و 
اولويت بندي شركت ها و واحدهاي فناور و ايجاد فرهنگ علم و فناوري و 

ترويج كارآفريني منعقد شده است. 

  گلستان: سيدمحس��ن حسيني، مدير عامل ش��ركت آب منطقه اي 
گلس��تان از افتتاح و كلنگ زني ۷۲ پروژه با اعتباري بالغ بر ۳۶۲ ميليارد 
تومان در حوزه آب منطقه اين استان طي دهه فجر خبر داد.  وي افزود: آغاز 
عمليات اليروبي ۴۰ كيلومتر از رودخانه هاي گلستان، ديواره سازي ۳۴۰ متر 
از رودخانه ها و عمليات آزادسازي و رفع تجاوز به بستر و حريم مجاري آبي 

رودخانه هاي استان از جمله پروژه هاي دهه فجر در گلستان است. 
 
  قم: به دنبال وقوع زمين لرزه در شهرستان خوي آذربايجان غربي، يك 
گروه ۴۰ نفره از طالب بسيجي گردان هاي تيپ امام جعفر صادق)ع(استان 

قم براي خدمت رساني به هموطنان زلزله زده، عازم منطقه شدند. 

  آذربايجان ش�رقي: حبيب س��توده نژاد، مديركل ورزش و جوانان 
آذربايجان شرقي گفت: بيش از هزار و ۳۰۰ برنامه فرهنگي و ورزشي در ايام 

دهه فجر در سطح استان برگزار خواهد شد. 

  گيالن: عيسي جمال نيكويي، مديرعامل شركت گاز گيالن، از گازرساني به 
چهار روستاي اين استان در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: با اين بهره برداري 

در رودسر و شفت شاخص گازرساني روستايي استان به ۹۷درصد مي رسد. 

  اصفهان: حجت االسالم عبدالرس��ول احمديان، رئيس دفتر تبليغات 
اس��المي اصفهان گفت: همايش تجليل و نكوداشت از شخصيت اخالقي 
و عرفاني آيت اهلل اسداهلل جوادي به عنوان »هفتمين چهره ماندگار تبليغي 

استان اصفهان«، ۱۳ بهمن ماه سال جاري برگزار مي شود. 

  مازندران: علي ديوساالر ، سرپرست اداره كل راه و شهر سازي مازندران 
گفت: در طرح نهضت ملي مسكن سه پروژه فعال در شهرستان سيمرغ داريم 
كه پروژه ۱۶واحدي مسكن شهداي سالمت در زميني به مساحت ۱۰۹۴ 

مترمربع در چهار طبقه به مناسبت ايام دهه  فجر كلنگ زني مي شود. 

  همدان: نور الدين مرادي عاش��ور، مدير توزيع نيروي برق شهرستان 
اسدآباد از افتتاح و بهره برداري ۱۰ طرح برق رس��اني در دهه فجر در اين 
شهرستان خبر داد.  وي افزود: اين تعداد طرح با اعتباري افزون بر ۱۳۲ هزار 
و ۳۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات و منابع داخلي در دهه فجر به منظور 
خدمات  رساني هر چه بهتر به مشتركان برق در نقاط مختلف شهرستان به 

بهره برداري خواهد رسيد. 

  لرستان: مسلم مرادي، فرماندار بروجرد گفت: به مناسبت گراميداشت 
ايام دهه فجر ۱۱۰ پروژه عمراني و خدماتي در شهرستان شامل صنعتي، 
آبرساني، كش��اورزي افتتاح و بهره برداري مي رس��د.  وي افزود: براي اين 
پروژه ها اعتباري بالغ  بر ۷۱۵ ميليارد تومان هزينه و زمينه اشتغال ۲۱۸ نفر 

از جويندگان كار فراهم شده است. 

  زنجان: امير حاجي قرباني، رئيس اداره استاندارد شهرستان ابهر اعالم 
كرد: خط توليد يكي از واحدهاي توليدكننده فوالد واقع در شهرستان ابهر، به 
علت توليد فرآورده مشمول مقررات استاندارد اجباري، بدون دريافت عالمت 
استاندارد، پلمپ و فرآورده هاي توليدي آن توسط كارشناسان اداره استاندارد 
ابهر توقيف شد.  وي افزود: مطابق قانون، توليد و عرضه محصوالت مشمول 

مقررات استاندارد اجباري بدون داشتن مجوز ممنوع است. 

  كردستان: محمد مخدومي، مديركل كتابخانه هاي عمومي كردستان 
گفت: بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۰۰ عنوان كتاب در ۱۳ه��زار جلد با موضوعات 
متنوع از سوي مردم، خيرين و همچنين سازمان ها و نهادهاي مختلف به 
كتابخانه هاي عمومي اهدا شده است.  وي افزود: بيشترين تعداد كتب اهدايي 
مربوط به سنندج است و شهرستان هاي سقز، قروه، سروآباد، مريوان بانه، 

دهگالن، كامياران، بيجار و ديواندره در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

 آزادي 44 زنداني به مناسبت دهه فجر 
به همت سپاه خراسان جنوبي

به مناس�بت دهه فجر، 44 زنداني     خراسان جنوبي
جراي�م مال�ي ب�ه هم�ت س�پاه 

انصارالرضا)ع( خراسان جنوبي آزاد مي شوند. 
سرهنگ ياسر صادق، معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه انصارالرضا)ع( 
خراسان جنوبي در نشست خبري ستاد دهه فجر با بيان اينكه برنامه هاي 
اين دهه در سه محور جهاد خدمت، جهاد نشاط و اميد آفريني و جهاد 
تبيين و روشنگري برگزار مي شود، افزود: ۳۰عنوان برنامه و ۳۰۰ خط 
برنامه در كميته مردمي و بسيج اين س��تاد برگزار مي شود.  وي افزود: 
نمايشگاه خاندان ويراني، نمايش��گاه برگي از هزاران، توزيع بسته هاي 
فرهنگي، پوي��ش تكريم پرچم، برگزاري كرس��ي هاي ت��الوت قرآن، 

برگزاري زنگ انقالب و غيره در دهه فجر اجرا مي شود. 
اين مسئول با بيان اينكه در راستاي ايجاد شور و نشاط در جامعه پويش 
سرفراز ايران در محالت مختلف خراسان جنوبي برگزار مي شود، ادامه 
داد: يكي از اقدامات مهم در محالت اين است كه بسيجيان نوجوان و 

جوان پويشي با عنوان »چه بوديم و چه شديم« را برگزار كنند. 
صادق افزود: در قالب اين برنامه كليپ هايي يك دقيقه اي از مس��ن ها 
و ريش س��فيدان درباره ايام انقالب و شرايط زمان قبل از انقالب تهيه 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه رزمايش الي بيت المقدس نيز طي دهه 
فجر در خراسان جنوبي برگزار خواهد شد، گفت: نمايشگاه اقتصاد به 
توان مردم هم در همه شهرستان هاي خراسان جنوبي برگزار مي شود. 
معاون فرهنگي و اجتماعي س��پاه انصارالرضا )ع( خراس��ان جنوبي با 
بيان اينكه ۶۰ پروژه عمران��ي، محروميت زدايي و آبرس��اني با اعتبار 
۵۵ميليارد تومان در دهه فجر افتتاح مي ش��ود، افزود: همچنين ۱۰۵ 
پروژه اشتغالزايي به مبلغ ۹۳ ميليارد ريال در طول دهه فجر در خراسان 
جنوبي افتتاح خواهد شد.  صادق ادامه داد: ۴۴ زنداني نيز به مناسبت 
دهه فجر با كمك بس��يج حقوقدانان خراس��ان جنوبي و ستاد ديه در 
۲۰بهمن آزاد مي شوند.  وي با بيان اينكه اختتاميه جشنواره ابوذر را در 
دهه فجر خواهيم داشت، گفت: در فضاي مجازي نيز هشتگ ايران ما را 
خواهيم داشت.  به گفته صادق، همچنين اولين جشنواره علمي شهيد 

چمران ويژه اساتيد دانشگاه در اين دهه برگزار مي شود. 

 51  مسجد آذربايجان غربي 
ميزبان معتكفين 

۵۱مسجد در استان آذربايجان غربي     آذربايجان غربي
ميزبان ۱۲ه�زار معكتف خواهند بود. 
حجت االس��الم رحمان خضرلو، مع��اون فرهنگي تبليغات اس��المي 
آذربايجان غربي درخصوص برنامه هاي اين اداره كل در ايام اعتكاف با 
بيان اينكه شعار امسال ستاد مركزي اعتكاف تجلي اخالق و معنويت 
اس��ت، افزود: براي اولين بار امس��ال ما اعتكاف وي��ژه دانش آموزي و 
دانشجويي را تحت عنوان »خلوت آس��ماني« در سطح استان در سه 

شهرستان اروميه، خوي و مياندوآب برگزار خواهيم كرد. 
وي تصريح كرد: براي حمايت و تش��ويق از اي��ن خانواده ها و مادران 
داراي فرزند، سعي شده در مساجد منتخب كه در آنها اعتكاف برگزار 
مي شود، شبستان كودكان ايجاد ش��ود.  اين مسئول خاطرنشان كرد: 
طبق برنامه ري��زي صورت گرفت��ه و هماهنگي با مس��اجد و ادارات و 
نهادهاي فرهنگي ۵۱ مسجد در سطح استان براي پذيرش بيش از ۱۲ 

هزار معتكفين تدارك ديده شده است. 
خضرلو با بيان اينكه در شهرس��تان اروميه ۱۴ مس��جد ميزبان مراسم 
اعتكاف خواهند بود، گف��ت: مصالي بزرگ امام خميني )ره(، مس��جد 
اميرالمؤمنين واقع در خيابان ارتش، لطفعلي خان، مسجد جامع اروميه 
و موسي بن جعفر)ع( خيابان ارشاد )دانش آموزان پس��ر( ويژه برادران و 
مصالي بزرگ امام خميني )ره(، مساجد اباالحس��ن خيابان صمدزاده، 
امام حس��ين در خيابان بهداري، عمار در خيابان عم��ار و وليعصر )عج( 
در خيابان راهنمايي )دانش آموزان دختر( خواهد بود و مساجد جنرال، 
علي بن ابيطالب )ع( خياب��ان جمهوري، بقيه  اهلل در خياب��ان آزادگان و 
يازهرا در خيابان حس��ين آباد به صورت مش��ترك برگزار مي شود.  وي 
با بيان اينكه اعتكاف امسال در ۱۳ شهرس��تان آذربايجان غربي برگزار 
مي شود، تصريح كرد: در شهرستان ها نيز خوي با ۱۳ مسجد، مياندوآب با 
و شاهين دژ با چهار مسجد، ماكو، محمديار، مهاباد و تكاب با دو مسجد و 
شهرستان هاي چايپاره، چهاربرج، چالدران و شوط در مساجد جامع خود 
ميزبان معتكفين خواهند بود.  معاون فرهنگي تبليغات اسالمي آذربايجان 
غربي گفت: زمان برگزاري اعتكاف ۱۵- ۱۶- ۱۷ بهمن ماه كه مصادف با 
۱۳- ۱۴- ۱۵ ماه رجب است، مي باشد و افراد داوطلب جهت ثبت نام در 
سامانه به سايت هاي https://etekaf- ag. ir/ و https://ido- ag. ir/ يا 

به صورت حضوري به ادارت تبليغات اسالمي مراجعه كنند. 

11۲پروژه در شهر شيراز به مناسبت دهه فجر 
افتتاح و يا كلنگ زني مي شود

۱۱۲پروژه بزرگ عمراني با اعتباري بالغ      فارس
بر ۱3هزار و 4۱0 ميليارد تومان در دهه 
فج�ر در ش�هر ش�يراز افتت�اح ي�ا كلنگ زن�ي مي ش�ود. 
محمدحسن اسدي، شهردار شيراز در نشست ويژه برنامه هاي مناسبتي 
ش��هري دهه فجر با بيان اينكه امس��ال به دليل تعداد و تنوع پروژه ها 
برنامه هاي افتتاح و كلنگ زني طي دو ماه آينده در پنج يا شش مرحله 
اجريي مي ش��ود، افزود: جش��نواره پروژه هاي عمراني در قالب جهش 
عمراني از ابتداي دهه فجر تا نيمه ش��عبان ادامه خواهد داشت و طي 
فرآيند تعريف شده، از ميان ۱۶۸ طرح، ۱۱۲ پروژه در دهه فجر افتتاح 
خواهد شد.  وي با بيان اينكه پروژه هاي دهه فجر در حوزه هاي عمراني، 
خدماتي، گردشگري و رفاهي و حمل ونقل ريلي است، تصريح كرد: در 
حوزه حمل ونقل ريلي دو پروژه كالن خواهيم داشت كه شروع عمليات 
اجرايي خط ۳متروي شيراز به  همراه كلنگ زني سه ايستگاه به ارزش 
۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان و بهره برداري از فاز نخس��ت خط ۲ مترو 
شيراز به ارزش ۳ هزار ميليارد تومان تقديم به شهروندان سومين حرم 

اهل بيت)ع( خواهد شد. 
 اين مسئول، مرمت و بهس��ازي معابر سطح مناطق شهرداري شيراز با 
اعتبار ۱۸۱ ميليارد تومان و لوله گذاري آب هاي سطحي در مناطق شهر 
با ارزش ۱۴۲ ميليارد تومان، پياده روس��ازي در سطح مناطق با اعتبار 
۲۱۱ميليارد تومان و احداث نمازخانه و س��اخت و بهسازي مساجد به 

ارزش ۴ميليارد تومان از ديگر پروژه ها قابل افتتاح اعالم كرد. 
اسدي با اش��اره به اهميت پرداختن به ورزش و نش��اط جامعه، افزود: 
هفت پروژه ورزشي ش��امل اجراي زمين چمن طبيعي در منطقه ۲، 
زمين فوتبال س��احلي باغ جنت، احداث دو س��الن ورزشي و پيست 
موتورسواري بوستان مادر با اعتبار ۵۳ ميليارد تومان در زمره پروژه هاي 

دهه فجر امسال است. 
وي ادامه داد: پروژه احداث ايستگاه آتش نشاني در محله بني هاشمي 
و بهره برداري از ايستگاه گويم و مركز امداد و نجات شمال غرب شيراز 
به ارزش ۲۶ ميليارد تومان، اح��داث بوس��تان ها و باغ راه ها با اجراي 
۱۱ پروژه به ارزش ۱۰۰ ميليارد تومان، در بخش بهس��ازي آس��فالت 
و معابر در سطح مناطق ش��هر پروژه هايي با ارزش ۱۷ميليارد تومان 
اجرايي مي شود.  شهردار ش��يراز با بيان اينكه در مجموع براي احداث 
بزرگراه هاي شهر ش��يراز، اعتبار ۵۷۵ ميليارد توماني تخصيص يافته 
اس��ت، افزود: درخصوص احداث بولوارها ۹پروژه مد نظر است كه در 

مجموع ۲۹ ميليارد تومان اعتبار خواهد داشت. 
اسدي ادامه داد: در احداث پاركينگ طبقاتي يك پروژه خواهيم داشت 
كه احداث پاركينگ آيت اهلل شهيد دستغيب در مجاورت حرم حضرت 
ش��اهچراغ)ع( با ظرفيت هزار خودرو ب��ه ارزش ۳۰۰ ميليارد تومان 
كلنگ زني مي شود.  وي همچنين از كلنگ زني پروژه هاي ساختماني با 
هفت پروژه با اعتباري بالغ بر ۴۱۵ ميليارد تومان كه تكميل ساختمان 
فرهنگي باغ موزه دفاع مقدس، اح��داث پايگاه چند منظوره مديريت 
بحران منطقه ۲ و احداث س��اختمان هاي مديريت بحران مناطق ۶ و 
۹ و فاز نخست ساختمان ش��هرداري مركزي شيراز و تكميل و اجراي 
ساختمان فرهنگي بوستان نماز و مجتمع تفريحي و گردشكري دراك 

به عنوان پروژه هاي جديد ياد كرد. 
شهردار شيراز به موضوع محروميت زدايي از چهره مناطق يازده گانه 
اشاره و خاطرنشان كرد: اعتبارات محروميت زدايي به صورت صددرصد 
تخصيص خواهد يافت و ش��هرداران مناطق مكلف هستند، ۷۰ پروژه 

تعريف شده براي ۴۰ محله محروم را اجرايي كنند. 
اسدي بر ضرورت تقويت و توسعه فرهنگ شهروندي در شيراز تأكيد 
كرد و گفت: شيراز جايگاه ويژه اي دارد كه بايد به آن توجه ويژه شود. 

وي همچنين بر ضرورت اميدآفريني در مناطق مختلف و به خصوص 
مناطق كم برخوردار تأكيد كرد و افزود: ايجاد ۱۰ كيلومتر خط ۲ مترو 
از ش��هرك ميانرود تا ميدان امام حس��ين)ع(، احداث دوربرگردان ها، 
دفع آب هاي سطحي، پروژه هاي ورزش��ي، ايستگاه هاي آتش نشاني، 
بهره برداري از هزار واحد پاركينگ در س��طح ش��هر و مناسب سازي 
۴۰خيابان ب��راي توانخواهان و نابينايان با همين رويكرد ايجاد ش��ده 
است.  اين مسئول ادامه داد: زمينه سازي براي معرفي شيراز به عنوان 
شهر مناسب سازي شده براي توانخواهان و نابينايان انجام شده و در اين 

خصوص آمادگي داريم. 

 انجام 60 عمل رايگان جراحي چشم 
در دزفول 

60 جراحي رايگان چشم از سوی بنياد خيريه نورآوران در روستاي 
باغچه بان از مناطق محروم بخش ش�هيون دزفول انجام شد. 
فريدون جعفريان فر، مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
گفت: بنياد خيريه نورآوران از ابتداي دي ماه با استقراردر روستاي 
باغچه بان تاكنون خدمات رايگان دندانپزشكي و چشم پزشكي به 
۲هزار و ۶۰ بيمار را ارائه كرده است.  وي افزود: در اين مدت هزار و 
۳۰۰ بيمار توسط چشم پزشكان و ۷۰۰ بيمار توسط دندانپزشكان 
اين واحد به صورت رايگان ويزيت ش��دند.  جعفريان ف��ر ادامه داد: 
تاكنون ۶۰ عمل جراحي رايگان چشم نيز توسط اين گروه انجام شده 
است.  اين مسئول با بيان اينكه گروه هدف اين تيم دندانپزشكي، 
كودكان شش تا ۱۸ سال و گروه هدف تيم چشم پزشكي افراد باالي 
۴۰سال است، افزود: بنياد خيريه نوآوران در هر روز ۳۰ نفر در بخش 
دندانپزشكي و ۷۰ نفر در بخش چشم پزشكي را ويزيت مي كنند و تا 

پايان اسفندماه در منطقه شهيون دزفول مستقر هستند.

افتتاح وكلنگ زني ۲07 پروژه گازرساني 
دهه فجر در كردستان

در دهه مبارك فجر ۲0۷ پروژه گازرساني در استان كردستان 
افتتاح يا كلنگ زني مي شود. 

احمد فعله گ��ري مديرعامل ش��ركت گاز كردس��تان گفت: در 
حال حاضر تع��داد هزار و ۵۰۷ روس��تاي اس��تان از نعمت گاز 
طبيعي برخوردار هس��تند و تا پايان دهه فجر سال جاري تعداد 
روستاهاي گازدار به هزار و ۵۷۳ مورد افزايش مي يابد.  وي ضريب 
نفوذ گاز طبيعي در كل اس��تان را ۹۹ درصد اعالم كرد و افزود: 
صددرصد جمعيت شهري و ۹۸ درصد جمعيت روستايي از نعمت 
گازطبيعي برخوردار است.  اين مسئول در مورد پروژه هاي قابل 
افتت��اح و كلنگ زني در دهه مبارك فجر هم اع��الم كرد: در اين 
دهه ۲۰۷پروژه با اعتبار ۱۴۱ ميليارد تومان افتتاح و كلنگ زني 
مي شود.  به گفته فعله گري تا پايان دهه مبارك فجر ۶۸ روستا به 
شبكه سراسري گاز طبيعي متصل و مابقي پروژه هاي گازرساني 

روستايي تا هفته دولت سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

 بهره برداري 
از  58 پروژه كشاورزي درقم 

۵۸ پروژه در حوزه كشاورزي به مناسبت دهه فجر در استان 
قم به بهره برداري مي رسد. 

محمدرضا حاجي رضا، رئيس جهاد كشاورزي قم گفت: ۵۸ پروژه 
با اعتباري بالغ بر ۹۵۰ ميليارد ري��ال در ايام اهلل دهه فجر افتتاح و 
مورد بهره برداري قرار می گيرد.  وي با بيان اينكه با افتتاح اين تعداد 
از پروژه ها، ۷۷۲شغل مستقيم در بخش روستايي استان قم ايجاد 
خواهد شد، افزود: پروژه هاي آب و خاك، آبياري كم فشار و پرفشار، 
س��امانه هاي نوين آبياري، احيا و مرمت قنات، س��ه واحد پرورش 
گوس��اله پرواري، يك واحد پرورش ماهيان س��ردآبي، سه واحد 
بسته بندي حبوبات، خشكبار، تخم مرغ و تخم بلدرچين و افتتاح فاز 
نخست يك واحد گلخانه از جمله اين پروژه هاست.  اين مسئول با 
اشاره به اينكه يكي از مأموريت هاي سازمان جهادكشاورزي استان 
قم تأمين امنيت غذايي است، تصريح كرد: در اين راستا توليد ۸۰۰ 

هزار تن محصوالت كشاورزي در دستور كار قرار دارد.

     قم    كردستان    خوزستان

آغاز به كار 48 مدرسه در كرمان از سوي رئيس جمهور
مدرس�ه   4۸    كرمان
درقال�ب 400 
كالس درس در دهه مبارك فجر در استان 
كرم�ان ب�ه ص�ورت نمادي�ن از س�وي 
رئيس جمه�ور ب�ه بهره برداري مي رس�د. 
رضا رضايي، مديركل آموزش و پرورش كرمان 
با اعالم برنامه هاي آموزش و پرورش اس��تان در 
دهه فج��ر از نواختن زنگ انق��الب در ۶ هزار و 
۲۰ مدرسه استان امروز خبر داد و افزود: ديدار 
با خانواده شهداي فرهنگي و دانش آموز و فرهنگيان نقش آفرين در پيروزي انقالب اسالمي از مهم ترين 
برنامه هاي اداره كل آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان در دهه مبارك 
فجر است.  وي همچنين از افتتاح و بهره برداري از ۴۸ مدرسه در قالب ۴۰۰ كالس درس در دهه مبارك 
فجر خبر داد و افزود: آيين افتتاح نمادين اين مدارس به صورت مجازي با حضور رياست جمهوري برگزار 
مي شود.  اين مسئول با اشاره به وجود ۱۶۶ پروژه آموزشي نيمه تمام در سطح استان از اختصاص هزار و ۴۰۰ 

ميليارد تومان اعتبار جهت تكميل اين پروژه هاي آموزشي در سفر رياست جمهوري به كرمان خبر داد. 
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