
تمامي پروژه هاي     بوشهر
راكد و نيمه تمام در 
بندر بوشهر به زودي تكميل و راه اندازي مي شود. 
حسين حيدري، شهردار بندر بوشهر با بيان اينكه 
يكي از سياست هاي دولت س��يزدهم و به تبع آن 
شهرداري اس��تان تكميل تمامي پروژه هاي راكد و 
نيمه كاره است، افزود: اين پروژه ها بيش از 60 پروژه 
بزرگ را شامل مي شود و مهم ترين آن تكميل ساخت 
تقاطع شهيد سليماني اس��ت كه تا پايان امسال به 
بهره برداري رس��يده و عبور و م��رور روي آن انجام 
مي شود.  وي كف سازي چهارمحل بافت قديمي اين 
بندر را يكي از طرح هاي مهم اعالم كرد و افزود: در 
اين راستا چند گذر شامل گذر اديان و ساير گذرهاي 
منتهي به آن اجرا و نهايي شده است و به زودي مورد 
بهره برداري قرارمي گيرد.  اين مس��ئول با اشاره به 
نوسازي و مرمت بافت تاريخي بوشهر گفت: اين مكان 
ميزبان بسياري از آيين ها و اماكن تاريخي است و از 

نظر توريسم در جايگاه ويژه اي  قرار دارد.  حيدري 
با اشاره به س��اخت پارك »ليل« در مسير حمل و 
نقل مسافري تا شهرك نيايش بوشهر تصريح كرد: 
اين پروژه شامل پارك حاش��يه اي با زيرساخت ها، 

گذرسالمت و جاده دوچرخه سواري، آبشار و ساير 
امكانات تفريحي، رفاهي و مبلمان شهري است.  

وي دفع آب هاي س��طحي در خيابان عاشوري را از 
ديگر پروژه ها اعالم كرد و افزود: اين پروژه فعال شده 

و يكي از مطالبات مردم در دفع آب هاي س��طحي 
به ويژه هنگام بارش باران اس��ت.  ش��هردار بوشهر 
با بيان اينكه پيش��رفت فيزيكي طرح هاي عمران 
ش��هري تا 90 درصد اس��ت، تصريح كرد: عملكرد 
شهرداري بوشهر براي سال ۱۴0۱ تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام اس��ت كه ظرف ش��ش ماه گذشته نيز 
فعال كردن پروژه هاي نيمه تم��ام و راكد به عنوان 
رويكرد مهم شهرداري رنگ واقعيت به خود گرفت.  
حيدري رويكرد شهرداري بوشهر را برنامه محوري و 
توزيع عادالنه منابع و امكانات در همه مناطق شهر 
اعالم كرد و گفت: از نيمه دوم سال۱۴00 براساس 
بودجه ش��ورا و ش��هرداري قبلي كار ادامه يافت و 
تمام پروژه هاي نيمه تمام نهايي ش��د و بيشتر آنها 
مورد بهره برداري قرارگرفت.  وي ادامه داد: امسال 
بر اس��اس اعالم برنامه ها و تخصصي كردن بودجه، 
تقريبا900ًميليارد تومان اعتبار مصوب شوراي شهر و 

تقريبا۴00ً ميليارد تومان هم اوراق مشاركت است.

پروژههاينيمهتمامبندربوشهرتكميلميشود

محمدرضا هاديلو

محرومان زنجاني صاحب سامانه خورشيدي مي شوند 
3 هزار سامانه     زنجان
خورشيدي پنج 
كيلو واتي براي خانواده هاي كم برخوردار در 
اس�تان زنج�ان نص�ب و اج�را مي ش�ود. 
پيام ج��وادي، مديرعامل ش��ركت توزيع برق 
زنجان گف��ت: با هدف حماي��ت از خانواده هاي 
كم برخوردار در سطح استان ايجاد 3هزار سامانه 
خورشيدي پنج كيلو واتي در دس��تور كار قرار 
گرفته  كه ب��ه زودي اجرا مي ش��ود.   وي با بيان 
اينكه از اولويت هاي برقي زنجان احداث سامانه هاي خورشيدي است، افزود: در حال حاضر 6۸ ساختگاه 
خورشيدي در استان وجود دارد كه ظرفيت اين تعداد ۸/5 مگاوات است.  اين مسئول با بيان اينكه اين 
شركت بيش از ۴9۷ هزار مشترك دارد كه نزديك ۸0 درصد آنها شامل مشتركان خانگي، بيش از 66 هزار 
مورد مشترك تجاري، ۱9 هزار مشترك عمومي، بيش از 9 هزار مشترك كشاورزي و نزديك ۴هزار مشترك 
صنعتي هستند، تصريح كرد: در حال حاضر مديريت مصرف برق متمركز بر واحدهاي صنعتي و بخش 

كشاورزي است.  جوادي ادامه داد: در زمستان در تراز توليد، مصرف و تأمين برق مشكلي نخواهد بود.

بازگشت به چرخه توليد سرنگ اروميه پس از 7 سال
كارخانه تعطيل      آذربايجان غربي
تولي�د  ش�ده 
سرنگ در شهرس�تان اروميه پس از هفت 
بازگش�ت.  تولي�د  چرخ�ه  ب�ه  س�ال 
جواد كرمي، معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار آذربايجان  غربي با بيان اينكه احياي 
واحدهاي تولي��دي و اش��تغالي از مهم ترين 
اهداف دولت سيزدهم در حوزه توليد و صنعت 
است، گفت: با تالش هاي انجام شده براي حل 
موانع و مشكالت واحد توليدي، كارخانه س��رنگ اروميه پس از هفت سال توقف فعاليت، به چرخه 
توليد بازگشت.  وي با بيان اينكه هم اكنون نزديك به ۲0 نفر به طور مستقيم در اين واحد توليدي 
مشغول به كار هستند، افزود: توسعه اين واحد توليدي نيز در دس��تور كار قرار خواهد گرفت.  اين 
مسئول با اشاره به برنامه ريزي ها براي حل مش��كالت واحدهاي تعطيل شده در استان گفت: طي 
5۴هفته گذشته از طرح يك شنبه هاي توليد، ۱۱3 واحد توليدي راكد، نيمه فعال و فعال مورد بازديد 

قرار گرفته و تصميم هاي خوبي نيز در راستاي بهبود فعاليت آنها اتخاذ شده است.

آغاز احيای دشت حاصلخيز »خانميرزا«
با اجراي طرح      چهارمحال و بختياري 
انتقال آب سد 
چشمه علي به دشت حاصلخيز »خانميرزا« 
اين م�كان پ�س از دو دهه احيا مي ش�ود. 
 محمديعقوب باقري، نماينده استان چهارمحال 
و بختياري در شوراي عالي استان ها، با بيان اينكه 
انتقال آب سد چشمه علي به دشت خانميرزا پس 
از سال ها نهايي شد و در رديف بودجه استاني و 
ملي قرار گرفت، گفت: اين موضوع سبب شد تا 

اين دشت حاصلخيز پس از دو دهه احيا شود.  وي با بيان اينكه در دهه فجر اين طرح كلنگ زني و عمليات 
اجرايي آن آغاز مي شود، ادامه داد: در اين پروژه، آب مورد نياز بخش كشاورزي اين دشت كه بزرگ ترين 
دشت كشاورزي استان و يكي از ۱0 دشت برتر كشاورزي در كشور است، تأمين خواهد شد.  باقري گفت: 
سه كيلومتر از مسير انتقال آب اين پروژه از طريق حفر تونل و مابقي از طريق لوله گذاري انجام مي شود.  
وي با اشاره به احياي دشت خانميرزا با اجراي كامل اين طرح، افزود: در دو سال آينده و با تخصيص اعتبار 

كافي از سوي وزارت نيرو و منابع استاني شاهد بهره برداري از اين طرح خواهيم بود.

 افتتاح بزرگ ترين پروژه آموزشي شمال كشور
در دهه فجر

 اعزام 2500 دانش آموز 
به سرزمين هاي نور

بزرگ ترين پروژه     مازندران
آموزشي شمال 
كشور در شهرستان ساري با عنوان »حيات طيبه« 
سردارس�ليماني در دهه فجر افتتاح مي ش�ود. 
مهدي استاديان، مديركل نوسازي مدارس مازندران 
با اعالم اينكه در دهه فجر امسال بزرگ ترين پروژه 
آموزشي شمال كش��ور با عنوان »حيات طيبه« 
سردارسليماني در شهرستان ساري افتتاح مي شود، 
گفت: ساخت مجتمع هاي آموزشي مطابق تأكيدات 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه ريزی 
تأمين فضا، تجهيزات و فناوري دنبال مي شود.  وي 
با اشاره به وضعيت ساخت مدارس پس از پيروزي 
انقالب اس��المي افزود: از ابتداي نظام جمهوري 
اسالمي تاكنون حدود 3هزار و ۱3۱ مدرسه تحويل 
آموزش و پرورش استان شد كه از اين تعداد 6۲5 
مدرسه به صورت مشاركتي با كمك خيران مدرسه 
س��از س��اخته و ۱۸ هزار و ۴۸0 كالس درس هم 
به اين نهاد آموزشي تقديم ش��د.  اين مسئول با 
بيان اينكه ه��زار و ۴۸۱ كالس از س��وی خيران 
مدرسه س��از با مش��اركت يا كمك  صددرصدي 
آنها ساخته و تحويل داده شده اس��ت، ادامه داد: 
مبلغ تعهدات خيران از اول انقالب تاكنون حدود 
5۸0ميليارد تومان بوده است.  استاديان همچنين 

از مشاركت ۲69 ميليارد توماني خيران مدرسه 
ساز استان خبر داد و تصريح كرد: اين مشاركت ها 
در قالب اهدای زمين، س��اخت و تهيه تجهيزات 
بوده است.  وي با بيان اينكه تاكنون حدود 3هزار 
كالس درس تخريبي را بازسازي كرده و تحويل 
داديم، افزود: در راس��تاي رفع خط��رات جاني و 
ايجاد امني��ت دانش آموزان  ه��زار و ۷۴۱ كالس 
مقاوم سازي و عالوه بر آن سامانه سيستم گرمايشي 
براي ۱۲هزار كالس درس تعبيه ش��د.  مديركل 
نوس��ازي مدارس مازندران به افزايش اعتبارات 
توسعه فضاي آموزشي در دولت سيزدهم اشاره 
و و تصريح كرد: از ابتداي دولت سيزدهم اعتبارات 
ملي ما ۲/5 برابر شد، اعتبار ملي اين اداره كل نيز 
در سال مالي ۱۴00 از ۱۴۸ ميليارد تومان به 3۷6 
ميليارد تومان افزايش يافت و اعتبارات استاني نيز 
دو برابر شد.  استاديان با اش��اره به شدت گرفتن 
روند نوسازي مدارس در دولت سيزدهم افزود: از 
ابتداي اين دولت تاكنون حدود 56 طرح توسط 
نوسازي مدارس تحويل آموزش و پرورش استان 
شد كه اين طرح ها با اعتباري بالغ بر 390 ميليارد 
تومان در قالب 3۲۴ كالس درس بوده كه موجب 
شده اس��ت 55 هزار متر مربع به فضاي آموزشي 

استان اضافه شود. 

دومي�ن مرحله     مركزي
ن�ور  راهي�ان 
دانش آموزي در استان مركزي با اعزام بيش از 
۲هزار و ۵۰۰ نفر در هشت مرحله انجام مي شود. 
 سردار سرتيپ دوم پاس��دار محسن كريمي، 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي در نشست 
هماهنگي اردوهاي راهي��ان نور دانش آموزي، 
مناطق عملياتي را دانشگاه بزرگ انسان سازي 
عن��وان كرد و گفت: نس��ل جدي��د مي تواند با 
حضور در اين س��رزمين ها الگوه��اي واقعي را 
بشناسد و مس��ير درس��ت را به خوبي انتخاب 
كند.  وي ب��ا بيان اينكه اردوه��اي راهيان نور، 
فناوري اس��تخراج گنج و مع��ارف عظيم دفاع 
مقدس است، افزود: با توجه به تجربيات گذشته 
برگزاري اين اردوها براي نسل جوان و نوجوان 
اميدآفرين است.  اين مسئول، اردوهاي راهيان 
نور را يكي از بسترهاي مهم براي تحقق جهاد 
تبيين خوان��د و تصريح كرد: مي ت��وان گفت 
راهيان نور قرارگاه بزرگ تبيين است كه جهاد 
بزرگ ملت اي��ران و آيينه تمام نم��اي ايثار و 
مقاومت ملت و تبلور غيرت ديني و انقالبي مردم 
را به جوانان نشان مي دهد و مي تواند آنها را به 
درستي براي آينده انقالب تربيت كند.   فرمانده 

سپاه روح اهلل استان مركزي ادامه داد: يكي ديگر 
از كاركردهاي مهم اردوهاي راهيان نور زنده نگه 
داشتن ياد و خاطر شهدا و فرهنگ دفاع مقدس 
است و تا زماني كه اين فرهنگ ناب و ارزشمند 
در جامعه و بين نس��ل جديد زنده و پويا باشد، 
توطئه هاي دشمنان اثرگذار نخواهد بود.  سردار 
كريمي با اشاره به ش��روع اعزام دومين مرحله 
از اردوهاي راهي��ان نور دانش آم��وزي گفت: 
در راس��تاي اعزام دومين مرحل��ه راهيان نور 
دانش آموزي در اس��تان بيش  از ۲ هزار و 500 
نفر در هشت مرحله اعزام خواهند شد؛ اعزام ها 
از ابتداي بهمن شروع شده و در دوره اول ۲ هزار 
دانش آموز به سرزمين هاي نور اعزام شدند.  وي 
خاطرنشان كرد: توجه به رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي، تحقق جهاد تبيين در برنامه ها از 
طريق به كارگيري فرمانده��ان دفاع مقدس، 
مبلغان و راويان برجسته، تربيت خادمان شهدا، 
توجه به تمامي مسائل اجرايي از جمله امنيت، 
ايمني خودروها و يادمان ه��اي دفاع مقدس و 
شنيدن نقطه نظرات شركت كنندگان از جمله 
موضوعات مهم راهيان نور است كه بايد مورد 
توجه باش��د و با همه توان تالش شود تا براي 
دانش آموزان خاطرات ماندگاري به ثبت برسد. 

   اسالمشهر: رضا قاسمي، مدير سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري 
اسالمشهر در حاش��يه بازديد بانوان فعال اجتماعي از حفاري تونل مترو 
جنوب غرب استان تهران و احداث ايستگاه مترو ميدان نماز گفت: با ۱0 متر 
حفاري روزانه تونل مترو از ۲هزار و600 متر مسير حفاري تونل تنها ۲هزار 
و۷00 متر باقي مانده كه اگر با همين سرعت پيش رويم دستگاه مكانيزه 

حفاري تونل مترو تا ۲۷0 روز ديگر به ميدان نماز مي رسد. 
   مرك�زي: فرزاد مخلص االئمه، استاندار مركزي خبر از تشكيل ستاد 
معين اقتصاد دريا در اين استان داد و گفت: ماشين سازي اراك در حوزه اين 
اقتصاد نقش مؤثري دارد.  وي ساحل دريا را نقطه توسعه كشور عنوان كرد و 
افزود: كشور در توسعه ساحل دريا عقب است و توجه به اين مهم موجب بروز 

اتفاقات خوبي در حوزه مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي شود. 
   مازندران: حجت االسالم بشير عاليش��اه، مديركل كميته امداد امام 
خميني)ره( مازندران با اش��اره به اينكه امسال هزار و ۱9 جهيزيه تقديم 
نوعروسان كميته امداد استان شد، گفت: ۴۱ جهيزيه به نوعروسان آملي 

در هفته گراميداشت ششم بهمن اهدا شد. 
   آذربايجان غربي: مجتبي قلنجي، مدير امور اراضي سازمان جهاد 
كشاورزي آذربايجان غربي گفت: نقشه برداري 6۸0 هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي استان در راستاي اجراي طرح كاداستر محدوده هاي مالكيتي 

كشاورزان انجام و نقشه كاداستر 6۱5 هزار هكتار از اين اراضي تهيه شد. 
   قم: روح اهلل ابراهيمي، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم گفت:  در 
حال حاضر ۲5 واحد توليدي دانش بنيان در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي 

فعال و از خدمات و حمايت هاي اين شركت در استان بهره مند مي شوند. 
   هرمزگان: حسين عباس نژاد، مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد 
رجايي گفت: هزار و ۸۲0 شغل طي ۱0 ماهه سال جاري از سوی واحد كار 

و خدمات اشتغال در اين بندر ايجاد شده است. 
   خوزستان: اميرصادق ايران باستان، رئيس بيمارستان تأمين اجتماعي 
دزفول گفت: فعاليت اتاق عمل اين مكان درماني با پيگيري هاي انجام شده 
آغاز شد.  وي افزود: با آغاز اين فعاليت، دو عمل جراحي زنان در اتاق عمل 
اين بيمارستان به صورت رايگان و با موفقيت انجام ش��د.  به گفته ايران 
باستان عمل هاي جراحي عمومي، ارتوپدي، جراحي كليه و مجاري ادراري 

نيز هفته هاي آينده فعال خواهند شد. 
   گيالن: غالمعلي نيك فهم، سرپرست راهداري و حمل و نقل جاده اي 
گيالن، از بهره برداري از هفت كيلومتر روش��نايي در محور اسالم - تالش 
در دهه فجر امس��ال خبر داد و گفت: براي نصب روش��نايي نقطه اي در 

دوربرگردان محور تالش - آستارا برنامه ريزي كرديم. 
   زنجان: احسان ذبيحيان، رئيس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي 
و كنترل س��اختمان راه وشهرس��ازي زنجان، از اقدامات انجام شده براي 
شناسايي ساختمان هاي ناايمن در سطح اين شهر خبر داد و گفت: در حال 

جمع آوري اطالعات ساختمان هاي شهر هستيم.

 »گردشگري« ظرفيتي كه نوشته مي شود
اما ديده نمي شود

وقت�ي ق�رار مي ش�ود از توانمن�دي و ظرفيت هاي اس�تان هاي 
ايران صحبت ش�ود، بدون درنگ قبل از هر چيز نگاه ها به س�مت 

گردشگري مي چرخد. 
اين يك حقيقت است كه وجود مناطق طبيعي مثل كوه، جنگل، دريا، 
ساحل و حتي كوير، درياچه و تاالب ها به تنهايي مي تواند به عنوان يك 
قدرت عظيم در جهت جذب گردشگران داخلي و خارجي براي هر منطقه 
قلمداد شود. اما بايد به موارد باال اضافه كنيم بناها و اماكن تاريخي و باستاني 
و موزه ها و ديگر امكانات ديگر را تا بدانيم هر نقطه از ايران به تنهايي مي تواند 

به اندازه يك كشور از صنعت گردشگري درآمد داشته باشد. 
اما چرا هنوز به اين نقطه نرسيده ايم و جمع درآمد استان ها از راه ورود و 

خروج توريست به اندازه يك دهم كشورهاي همسايه هم نيست!
نكته حائز اهميت در عقب ماندگي هاي صنعت گردشگري ايران اين است 
كه هنوز داشته هاي اين عرصه به چشم نيامده است و هر چه هست در حد 
حرف باقي مانده است.  ناديده گرفته شدن ظرفيت استان ها و آماده نكردن 
زيرساخت ها براي حضور گردشگران ضربات مهلكي به اين صنعت وارد 
كرده است، به نحوي كه حتي مناطقي كه تا چندي پيش به عنوان مقصد 
اول بسياري از گردشگران شناخته مي شدند، امروز در حال خارج شدن از 
اين ليست هستند.  اصفهان، گيالن، مازندران و گلستان يا سمنان، قم و 

زنجان. فرقي نمي كند دست روي كدام استان بگذاريم. 
نصف جهان كه با زاينده رود و پل هاي روي آن هميش��ه زبانزد ايرانيان و 
خارجي ها بود، به دليل تعداد اماك��ن و بناها و مناطق طبيعي و ديدني و 
تاريخي و زيباي خود اين قدرت را داشت كه مدت اقامت گردشگران در 
اصفهان را تا يك هفته باال ببرد.  اما امروز به دليل از بين رفتن بسياري از 
جذابيت ها و ناديده گرفته شدن نيازها و همچنين بي توجهي به تأمين 
زيرس��اخت هاي الزم و از همه مهم تر بروز پديده هايي مثل آلودگي هوا، 
كوچه و خيابان هاي اصفهان را چنان خالي كرده كه شهروندانش هم به 

ندرت قصد گذر از محلي مي كنند تا خاطره اي تجديد شود. 
اين موضوع قابل تعميم به اكثر استان هاست. مازندران و درياي كاسپين و 
سواحل زيبا و كوه و جنگل هاي بي نظيرش هم دچار رخوت شده اند. گواه 
اين ادعا صحبت هاي فرماندار رامسر است كه مدعي شده زيرساخت هاي 
اين شهر ضعيف است و از وضعيت خوبي برخوردار نيست. به همين دليل 
مسافر و گردش��گر تمايلي به گردش در اين شهرستان ندارد.  مشكالت 
رامسر به حدي رسيده كه حاال مسئوالن شهري نگرانند مبادا اين منطقه 

با تمام زيبايي  و جاذبه هايش از چرخه گردشگري خارج شود. 
ديگر نيازي نيست سراغ اس��تان هاي مركزي با كويرهاي داغشان برويم 
يا سواحل جنوب و مردم خونگرمشان را مثال بزنيم كه چرا از گردشگري 
سهمي ندارند. چون تقريباً تمام نقاط و به خصوص مناطقي كه مي توانند به 
عنوان جاذب گردشگر باشند از نواقص زيادي رنج مي برند.  زيرساخت هاي 
صنعت گردشگري فقط به ساخت چند هتل و يك گيشه بليت فروشي ختم 
نمي شود، بلكه بايد تمام نيازها از ابتدايي ترين چيزها مثل تابلوهاي راهنما در 
اماكن عمومي تا سيستم حمل و نقل و وجود رستوران هاي متنوع و منطبق 
با ذائقه توريس��ت و نوع برخوردها و تأمين سالمت و بهداشت مد نظر قرار 
گيرد.  گردشگر با ورود به يك روستا نيازهايش كامالً فرق مي كند با وقتي كه 
در يك منطقه شهري اقامت دارد.  عملكرد بخش هاي تشكيل دهنده حوزه 
گردشگري يك شهر اعم از عملكرد نيروي انساني و مديريت شهري در كنار 
استانداردهاي كيفي فضاها، اماكن و تجهيزات در ارائه خدمات و رفع نيازها 
تأثير بسزايي در جذب گردشگران دارد. البته منظور از خدمات، خدماتي 

است كه با استانداردهاي بين المللي فاصله نداشته باشد. 
فراموش نكنيم كه بيشتر گردش��گران مي توانند ظرفيت جديدي براي 
اين صنعت باشند. محصوالت فرهنگي شامل هنرهاي نمايشي، موزه ها 
و گالري ها در كنار مكان هاي ميراثي و نظاير آن در يك س��طح محلي يا 
منطقه اي به احساسات ظريف گردشگر گره مي خورد و مي تواند دامنه اي 

از محصوالت را براي اين صنعت به همراه داشته باشد. 

 افتتاح بيمارستان 242 تختخوابي 
بنياد مستضعفان  در آبادان 

با حض�ور رئي�س بنياد مس�تضعفان     خوزستان
بيمارس�تان ۲۴۲ تختخواب�ي علوي 

آبادان  به بهره برداري رسيد. 
س��يدپرويز فتاح، رئيس بنياد مس��تضعفان در س��فر به خوزس��تان 
بيمارس��تان ۲۴۲ تختخوابي علوي شهرس��تان آبادان را كه با ارزش 
۸00ميليارد تومان به همت اين بنياد احداث و با كمك وزارت بهداشت 
تجهيز ش��ده افتتاح كرد.  وي در تش��ريح اقدامات بنياد مستضعفان 
براي احداث اين بيمارستان گفت: س��اختمان اين بيمارستان به طور 
صددرصدي از س��وی بنياد احداث ش��ده و تجهيز و اداره آن برعهده 

وزارت بهداشت است.  
رئيس بنياد مستضعفان با اشاره به بخش هاي تخصصي اين بيمارستان 
افزود: اين بيمارستان داراي بخش هاي ويژه و مجهز است و در احداث 
آن تمام مس��ائل فني مرتبط ب��ا زلزله، آتش نش��اني و الزامات مربوط 
به بخش هاي عفوني لحاظ ش��ده كه بايد گفت بيمارس��تاني در تراز 

بين المللي در آبادان احداث شده است.  
فتاح با بيان اينكه مردم آبادان و خرمش��هر و كل خوزس��تان شايسته 
خدمت هستند و ما منت دار مردم اين استان هستيم، افزود: با افتخار و 
اعتقاد تالش كرديم در احداث اين بيمارستان هيچ كم و كسري وجود 
نداشته باشد و ان شاءاهلل نكاتي كه مد نظر مسوالن بيمارستان است، 
انجام شود و تجهيز آن با وعده اي كه مسئوالن وزارت بهداشت داده اند 

تكميل گردد.  
وي مشاركت بنياد در احداث بيمارس��تان كودكان اهواز، بيمارستان 
الزهرا )س( دزفول و ساخت مراكز درمان بستر در مناطق محروم را به 
عنوان بخشي از اقدامات بنياد مستضعفان در حوزه بهداشت و درمان 
استان خوزستان برشمرد و خاطرنش��ان كرد: عالوه بر اين موارد، ما در 
دوران كرونا نيز خدماتي را به مردم اين استان در حوزه بهداشت و درمان 
همچون اهدای آمبوالنس ارائ��ه داديم و به زودي ني��ز تعداد ديگري 

آمبوالنس را به مناطق محروم كشور و اين استان اعزام خواهيم كرد. 

 ساخت 800 واحد مسكوني
 مددجويان امداد به همت سپاه

به همت سپاه حضرت جواداالئمه)ع(     خراسان شمالي
خراسان شمالي ۸۰۰ واحد مسكوني 
ب�راي مددجوي�ان كميته امداد اس�تان س�اخته مي ش�ود كه در 

اسفندماه تحويل آنها خواهد شد. 
سرهنگ عين اهلل حاتمي، جانش��ين فرمانده سپاه خراسان شمالي در 
امور اقشار بسيج با بيان اينكه رفع مشكالت مردم و به خصوص مناطق 
كم برخوردار در دستور كار اين نيروست به ساخت ۸00 واحد مسكوني 
براي مددجويان كميته امداد خراسان شمالي به همت سپاه اشاره كرد و 
گفت: اين واحدها تا اسفندماه ۱۴0۱ تقديم اين خانواده ها خواهد شد. 
وي ادامه داد: نگاه سپاه در پروژه هاي سازندگي به هيچ عنوان اقتصادي 
نيست و تنها نگاه موجود در اين فرايند كمك و نفع رساني به مردم است. 
بر همين اساس در خراس��ان شمالي پروژه هاي آبرس��اني كه سال ها 

معطل مانده بود با ورود سپاه در حال انجام است.  
اين مسئول با تأكيد بر اينكه در اين استان موضوع آبرساني مهم ترين 
اولويت سپاه است، تصريح كرد: چهار مجتمع سرداب سراني، شيرين 
دره،كهنه جلگه و پرسه سو از سوی س��پاه و قرارگاه امام حسن)ع( در 

حال انجام عمليات آبرساني است.  
جانشين فرمانده س��پاه استان خراسان ش��مالي در امور اقشار بسيج، 
آبرساني به تمام روستاهاي داراي تنش آبي را در جهت كاهش مشكالت 
روزمره مردم و رسيدن آب سالم به خانه ها عنوان كرد و گفت: با اين نگاه 
۱6۴ روستا تحت پوش��ش اين عمليات قرار گرفته است و تا امروز اين 
پروژه ها ۴0 درصد پيشرفت داشته و هش��ت روستا از آب شرب پايدار 
اس��تفاده مي كند. بنا داريم در بازه زماني دو سال و نيم اين پروژه ها به 
پايان برسد.  حاتمي ادامه داد: هزينه كار سپاه در قراردادهاي عمراني 
يك چهارم كار ساير شركت ها يا پيمانكاران است و محروميت زدايي در 

اولويت برنامه ها قرار دارد. 
وي گفت: در حوزه  راه هاي روستايي هم سپاه استان ۲۲ كيلومتر راه را با 
همكاري دستگاه هاي متولي بهسازي كرده و تا پايان سال 50 كيلومتر 
ديگر نيز احداث خواهد شد. در حوزه مجموعه مهندسي هم 6۴ سالن 
ورزشي در استان از سوی سپاه حضرت جواداالئمه)ع( ساخته و براي 
استفاده عموم مردم افتتاح شده است.  جانشين فرمانده سپاه خراسان 
شمالي در امور اقشار بسيج با اشاره به سفر فرماندهي كل سپاه به استان 
گفت: يكي از بركات اين س��فر تأمين اعتبار براي ساخت راه روستايي 
در دهستان گيفان بود كه هم اينك مردم چندين روستا از راه روستايي 

پايداري برخوردار هستند.  
وي با اشاره به خدمات گسترده س��پاه اظهار داشت: سپاه در خراسان 
شمالي بيش از هزار و600 شهيد را تقديم نظام اسالمي كرده كه هزار 
و۱00 ش��هيد واالمقام بسيجي س��تاره درخش��ان اين كاروان نوراني 
هستند.  اين مسئول گفت: در همه عرصه هايي كه انقالب نياز داشته 
باشد س��پاه ورود جدي دارد. در خراسان ش��مالي نيز مأموريت هاي 
سختي كه ساير مجموعه ها توان و ظرفيت ورود را نداشته باشند اين 

نيرو ورود سازنده دارد. 

 افتتاح 50 هكتار از اراضي دلوار تنگستان 
براي پرورش آبزيان

امسال توليد ميگو در استان بوشهر از     بوشهر
3۹ هزار تن فراتر رفت، اين در حالي 
است كه روز گذش�ته ۵۰ هكتار از اراضي ساحلي دلوار تنگستان 

براي پرورش اين آبزي افتتاح شد. 
عقيل اميني، مديركل شيالت استان بوش��هر در نشست با مسئوالن 
شهرستان تنگستان اين منطقه را براي توليد محصوالت آبزي پروري 
بسيار مهم دانست و گفت: تنگستان در توليد ميگو و ماهي پرورشي از 

جايگاه مهمي در كشور و استان برخوردار است.  
وي تنگستان را قطب آبزي پروري بوشهر اعالم كرد و از افتتاح 50 هكتار 
اراضي ساحلي دلوار تنگستان براي پرورش ميگو خبر داد و گفت: توليد 
اين آبزي امسال در استان بوش��هر از 39 هزار تن فراتر رفت.  مديركل 
شيالت استان بوشهر با بيان اينكه ظرفيت هاي خوبي در تنگستان براي 
رونق آبزي پروري وجود دارد، تأكيد كرد: با توجه به خسارت بر ذخاير 
آبزيان در خليج فارس بايد به سمت آبزي پروري حركت كنيم تا عالوه 

بر افزايش توليد، به بازسازي اين ذخاير ارزشمند كمك شود. 
 اميني عنوان كرد: ميزان توليد ميگو پرورش��ي كشور امسال افزون بر 
6۱ هزار تن ثبت شد كه سهم اين استان از ميزان توليد ميگو پرورشي 

بيش از 39 هزار تن بوده است.

 افتتاح فاز دوم مجتمع پردازش
 و صنايع تبديلي پسماند قم

با حض�ور رئيس س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت ف�از دوم 
مجتمع پردازش و صنايع تبديلي پس�ماند قم افتتاح ش�د. 
علي س��الجقه، معاون رئيس جمهور در س��فر به قم فاز دوم مجتمع 
پردازش و صنايع تبديلي پسماند واقع در س��ايت البرز اين استان را 
افتتاح كرد.  در اين مراسم سيدعبداهلل مير ابراهيمي، مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند شهرداري قم گفت: مجتمع پردازش و صنايع تبديلي 
واقع در اين سايت داراي كارخانه خطوط پردازش و تفكيك 600 تن 
پسماندهاي شهري قم است.   وي افزود: مساحت فعاليت اين كارخانه 
5هزار متر مربع است كه با اش��تغال 60 نفر از سال ۱39۷ در اختيار 
شهرداري قم قرار گرفته است.  اين مسئول تصريح كرد: كارتن، نايلون- 
جداسازي مواد آلي و ارگانيك جهت توليد كود كمپوست شرح فعاليت 
اين كارخانه است.  مير ابراهيمي با بيان اينكه بخشي از پسماند پردازش 
شده براي توليد كود كمپوست انتقال پيدا مي كند، افزود: درصدي از 

اين پسماند براي توليد انرژي در آينده ذخيره سازي مي شود.

 صدور سند برای 240 هزار هكتار 
از اراضي فارس 

سازمان جهاد كشاورزي فارس براي ۲۴۰ هزار هكتار از اراضي 
استان سند صادر كرد. 

مجتبي دهقان پور، رئيس سازمان جهادكشاورزي فارس در ششمين 
شوراي پيشگيري از تخريب و حفاظت از اراضي اين استان از صدور 
سند براي ۲۴0 هكتار از اراضي خبرداد و گفت: تاكنون رفع تداخل 
براي ۲۷۴ پالك با مساحت 6۷3 هزار و 39۱ هكتار انجام شده است.  
وي با بيان اينكه تا پايان سال گذشته  فارس از حيث تعداد پالك رفع 
تداخل در رتبه 30 كشور و به لحاظ سطح در رتبه 3۱ قرار داشت، 
ادامه داد: بر اساس آخرين آماري كه در قرارگاه رفع تداخل كشوري 
اعالم شد، اين استان به لحاظ تعداد پالك رفع تداخل شده به رتبه 
۱6 و به لحاظ سطح به رتبه ۱3 كشور رسيده است.  رئيس سازمان 
جهادكشاورزي فارس گفت: با تمهيداتي كه تاكنون اتخاذ شده است 
امسال از لحاظ تعداد پالك به رتبه هشت و به لحاظ سطح غير ملي 

تثبيت شده به رتبه ۱0 كشور رسيده ايم.

 ايمن سازي 36 نقطه حادثه خيز سمنان 
تا پايان سال 

3۶ نقطه حادثه خيز در سراسر اس�تان سمنان تا پايان سال 
جاري ايمن سازي مي شود. 

سيدمحمدرضا هاشمي، استاندار سمنان با بيان اينكه طي ۱0ماهه سال 
جاري تصادفات منجر به فوت در استان ۱5 درصد كاهش يافته است، 
گفت: در مقابل اين عدد تصادفات منجر ب��ه جرح ۲5 درصد افزايش 
را نش��ان مي دهد.  وي با بيان اينكه نصب تابلو در روستاهاي استان 
سمنان و معرفي جاذبه هاي گردشگري در زمره راهكارهاي كاهش 
تصادفات جاده اي در استان است، افزود: تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
جاده هاي اصلي مانند دامغان- معلمان و سمنان-  فيروزكوه در راستاي 
كاهش تصادفات جاده اي است.  نماينده دولت در استان گفت: ساخت 
طرح هاي گردشگري مانند مجتمع هاي رفاهي- تفريحي بين راهي 
از ديگر مسائلي است كه در كاهش تصادفات در سراسر سمنان نقش 
دارد.  هاشمي افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده، تا پايان سال جاري 

36نقطه حادثه خيز در سراسر سمنان ايمن سازي خواهد شد.

    سمنان    فارس    قم

برگزاري هزار برنامه با محوريت زنان در گلستان
همزم����ان    گلستان
با جش�ن هاي 
پيروزي انقالب اسالمي هزار برنامه با محوريت 
ام�ور زن�ان در گلس�تان برگ�زار مي ش�ود. 
آزاده رجبي، مديركل امور زنان و خانواده استانداري 
گلستان با اشاره به برگزاري هزار برنامه اجرايي، 
همايش و كنگره ب��ا محوريت امور زن��ان در اين 
استان گفت: عالوه بر اين، برگزاري همايش تجليل 
از ۱0 بانوي برتر، برگزاري كنگره بانوي ميدان و 
همچنين اجراي پياده روي همراه با جشن خياباني از جمله برنامه هاي پيش بيني شده از سوي كميته زنان و 
خانواده استانداري در دستور كار قرار دارد.  وي با اشاره به نقش مهم زنان در اين استان افزود: در حال حاضر 
بانوان گلستاني ۷درصد پست هاي مديريتي را در اختيار دارند كه اين رقم با حمايت و تأكيدات استاندار بايد به 
۲0 درصد برسد.  به گفته اين مسئول، هم اكنون حدود ۴5 درصد بانوان شاغل در دستگاه هاي دولتي گلستان 
مشغول فعاليت هستند كه 3۱۲ نفر از آنها در پست مديريت، رياست و مديركلي قرار دارند.  رجبي با اشاره به 

وضعيت تفرجگاه اختصاصي بانوان گفت: تنها پارك ويژه بانوان هم اكنون در شهر گرگان فعال است.
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