
۴هزار و ۸۰۰ بسته      مركزي
معيش��تي ه�ر 
بسته به ارزش ۶۰۰ هزار تومان بين خانواده هاي 
كم برخوردار در استان مركزي توزيع مي شود. 
آيت اهلل قربانعلي دري نجف آبادي نماينده ولي فقيه در 
استان مركزي در مراسم مرحله هشتم»فاز نخست« 
رزمايش همدلي و احسان با اشاره به اهداي بسته هاي 
معيش��تي به نيازمندان و فقرا گفت: 4 ه��زار و 800 
بس��ته معيش��تي هر كدام به ارزش 600 هزار تومان 
براي نيازمندان در نظر گرفته ش��ده است.  وي افزود: 
اميدواريم بسته هاي معيشتي براساس بانك اطالعاتي 
حكيمانه، دلسوزانه و متعهدانه توزيع شود، افرادي كه 
به اين بسته نياز ندارند اين بسته را دريافت نكنند تا به 
دست نيازمندان واقعي برسد و آنها از اين بسته محروم 
نمانند.  امام جمعه استان مركزي افزود: تالش كنيم 
عدالت اجتماعي و احسان اجتماعي نسبت به همه در 
كمال كرامت انساني و اسالمي انجام شود، چراكه قصد 

گداپروري و تحقير مردم را نداريم، كرامت انس��ان ها 
بسيار واجب است، بنابراين در كمال احترام  بسته هاي 
معيش��تي تحويل مردم مي ش��ود.  دري نجف آبادي 
تصريح كرد: اسالم اجازه نمي دهد به شخصيت معنوي 

انس��ان ها كه چندين برابر مهم تر از شخصيت مادي 
آنهاست توهين شود، انسا ن هاي با شخصيت مي توانند 
منش��أ آثار خيرات و بركات باش��ند ولي انسان هايي 
كه ش��خصيت معنوي آنها آس��يب ببيند همانند بار 

افتاده مي مانند، تو س��ري خور مي شوند، نمي توانند 
روي پاي خود بايستند، فرزندان خود را تربيت كنند 
و در آينده منش��أ آثار خيرات و بركات باش��ند، بايد 
كاري كنيم كه عزت نفس، قناعت، حرمت و كرامت 
انسان ها حفظ شود.  مديركل ستاد اجرايي فرمان امام 
خميني )ره( اس��تان مركزي نيز در ادامه اين مراسم 
گفت: در اين رزمايش 4هزار و 800 بسته معيشتي به 
ارزش ۳0ميليارد ريال توسط 8۵ گروه جهادي توزيع 
مي شود.  مجتبي تهامي افزود: ۲هزار دست لباس زنانه، 
مردانه و بچگانه در قالب رزمايش دلگرمي و احس��ان 
نيز در استان توزيع مي ش��ود.  وي ادامه داد: اين نهاد 
انقالبي سال 99 بيش از ۱۳0 هزار بسته معيشتي به 
خانواده هاي نيازمند كمك كرد.  مديركل ستاد اجرايي 
فرمان امام خميني )ره( استان مركزي گفت: عالوه بر 
توزيع اين ميزان بسته معيش��تي و كاال كه قرار است 
توزيع شود، اجناس ديگري نيز تهيه شده كه در زمان 
مقتضي به خانواده هاي كم برخوردار اهدا خواهد شد. 
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اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن در اصفهان 
آزمون كتبي      اصفهان
هفدهمي��ن 
دوره اعطاي مدرك تخصص�ي به حافظان 
قرآن كري�م در اصفهان با حض�ور يكهزار 

شركت كننده برگزار شد. 
محمدحسين پس��نديده مدير روابط عمومي 
اداره كل تبليغات اس��المي اصفهان گفت: با 
هدف اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن 
هفدهمين دوره آزمون كتب��ي به همت اداره 
امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي استان با حضور يكهزار شركت كننده در دانشگاه قرآن و معارف 
برگزار شد.  وي افزود: اين آزمون طي دو مرحله كتبي و شفاهي در استان برگزار مي شود كه مرحله 
شفاهي آن در شهريور و مهرماه ماه ويژه قبول شدگان مرحله اول كتبي است.  اين مسئول ادامه داد: 
تعداد ثبت نام شدگان به تفكيك رشته و جنسيت در استان اصفهان در رشته حفظ ۱0 جزء خواهر و 
برادر ۲۲4 نفر، رشته حفظ ۲0 جزء 9۷ نفر و حفظ كامل ۷۲۱ نفر بود.  پسنديده گفت: اين آزمون در 
شهرستان هاي اصفهان، كاشان، نجف آباد، شهرضا، خميني شهر، خوانسار و نائين در رشته هاي ۱0 

جزء، ۲0 جزء و حفظ كل برگزار شد.

بهره برداري از نخستين پايگاه اورژانس شهرك هاي صنعتي زنجان
   زنجان نخستين پايگاه 
اورژان����س 
شهرك هاي صنعتي زنجان در شهرك صنعتي 
اش�راق اين اس�تان به بهره برداري رس�يد. 
محسن عباسي مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان زنجان در آيين بهره برداري از 
پايگاه فوريت هاي پزشكي شهرك صنعتي اشراق 
گفت: هزينه كرد ب��راي اين مرك��ز در مجموع 
۵0ميليارد ريال اس��ت كه بر اساس تفاهمنامه 
منعقد شده ۱۳ ميليارد ريال از مبلغ بر عهده شركت شهرك هاي استان جهت نوسازي و تجهيز ساختمان 
پايگاه و ۳۷ ميليارد ريال نيز براي تهيه خودرو و امكانات مورد نياز اين پايگاه بر عهده دانشگاه علوم پزشكي 
زنجان است.  وي تعداد واحدهاي بهره بردار شهرك صنعتي اشراق را ۵80 واحد با اشتغالزايي ۱0 هزار و ۵40 
نفر عنوان كرد و افزود: اين مكان با وسعت 400 هكتار بزرگ ترين شهرك صنعتي مركز استان است.  رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان نيز در اين مراسم، افتتاح اين پايگاه را بسيار پر اهميت دانست و گفت: با توجه به 
تعداد واحدهاي صنعتي و افراد شاغل در اين كارگاه هاي توليدي، موفق شديم مجوزهاي مورد نياز تجهيز 

اين پايگاه را از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني كشور به صورت ويژه پيگيري كنيم و بگيريم.

۱۳پروژه سالمت در مراوه تپه گلستان به بهره برداري رسيد
به مناسبت هفته      گلستان
سالمت 13پروژه 
در حوزه سالمت و درمان در مراوه تپه گلستان 
افتت�اح ش�د و ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
لقمان قرباني فرماندار شهرستان مراوه از آغاز 
عمليات اجرايي و بهره ب��رداري از ۱۳پروژه با 
اعتب��ار ۲۲ ميليارد تومان به مناس��بت هفته 
سالمت در شهرستان مراوه تپه خبر داد و گفت: 
اين پروژه ها در هشت روستاي مراوه تپه اعم از 

چايلي، چنارلي، عرب قاري حاجي، قرناوه سفلي، كريم ايشان، بابا شاملك، شهر گليداغ و شهر مراوه 
تپه افتتاح شد يا به بهره برداري رسيد.  وي افزود: پروژه هاي فوق شامل خانه هاي بهداشت روستاهاي 
چايلي، باباش��ملك، عرب قاري حاجي، قرناوه سفلي، كريم ايشان، پس��ت دره و قرقيجق، اورژانس 
۱۱۵ شهرهاي گليداغ و اورژانس ۱۱۵ عرب قره حاجي، مركز جامع سالمت شهر مراوه تپه و زيست 
پزشك چنارلي و سه پد هلي كوپتر است.  اين مسئول ادامه داد: خانه هاي بهداشت هر كدام با زيربناي 

۱00متر مربع و مركز جامع سالمت گليداغ با يكهزار و ۱00 متر مربع ساخته شده است.

 كنگره ملي شهداي روحاني
» از مشروطه تاكنون« در قم برگزار مي شود

فاز نخست مركز به نژاد دامي مهدي شهر 
سمنان خردادماه به بهره برداري مي رسد

كنگ��ره مل�ي     قم
شهداي روحاني 
از زمان مش�روطه تاكن�ون با حض�ور نماينده 
ولي فقيه در گيالن، نماينده عالي دولت و فرمانده 
س�پاه قدس گي�الن در ق�م برگزار مي ش�ود. 
حجت االسالم والمس��لمين حاتم نصيري نژاد 
رئيس س��ازمان بس��يج طالب گيالن گفت: در 
كنگره ملي ش��هداي روحاني در ش��هر مقدس 
قم، نمايشگاه ش��هداي روحاني گيالن از زمان 
مش��روطه تاكنون و با حضور نماينده ولي فقيه 
در گيالن، استاندار گيالن و فرمانده سپاه قدس 
گيالن برگزار مي ش��ود.  وي افزود: اين موضوع 
مي تواند تأثيرپذيري بس��يار زي��ادي بر جامعه 
داش��ته باش��د،بنابراين انتظار بر اين است كه 
مراسم يادواره و كنگره شهداي روحاني در گيالن 
به طور مداوم و دائم برگزار شود.  اين مسئول با 
اش��اره به نقش جامعه روحاني��ت در جمهوري 
اسالمي تصريح كرد: دشمنان با آگاهي از نقش 
مهم جامعه روحانيت در كش��ور و نظام مقدس 
جمهوري اسالمي در تالشند تا انواع هجمه هاي 
گوناگون به وجهه روحانيت وارد كنند ليكن تأثير 
برگزاري اينچنين برنامه ها و همايش هايي بسيار 
حائز اهميت اس��ت.  حجت االسالم نصيري نژاد 

با تأكيد بر لزوم اهميت نق��ش برگزاري كنگره 
ملي شهداي روحاني در كش��ور ادامه داد: يكي 
از اهداف برگزاري اين كنگره به شكل كشوري، 
تقويت جايگاه روحانيت است كه ضرورت دارد 
به بهترين ش��كل ممكن به انجام برس��د.  وي 
تأثيرپذيري شهداي روحاني در پيشبرد اهداف 
نظام مقدس جمهوري اسالمي را  در طول تاريخ 
بسيار مهم دانست و گفت: موظف هستيم تا در 
راس��تاي قدرداني از نعمت ه��اي امنيت، عزت 
و اقتداري كه به واس��طه خون شهدا داريم، ياد 
و خاطره اين عزيزان را گرام��ي بداريم.  رئيس 
سازمان بس��يج طالب و روحانيون سپاه قدس 
گيالن با بيان اينك��ه اس��تكبار در تالش براي 
مخ��دوش كردن چه��ره جامع��ه روحانيت در 
كش��ور اس��ت، افزود: در مقطع حساس كنوني 
كه روحانيت در جامعه مورد هجمه برخي افراد 
و گروه ها قرار گرفته، بهترين زمان است تا نقش 
روحانيت در هشت سال دفاع مقدس براي مردم 
معرفي و تبيين شود.  حجت االسالم نصيري نژاد 
ادامه داد: استان گيالن داراي ۱6۲ شهيد روحاني 
است كه در طول تاريخ انقالب زحمات فراواني 
كشيده و با خون هاي خود باعث سربلندي نظام 

مقدس جمهوري اسالمي شدند.

در راستاي تبديل     سمنان
ش�دن منطق�ه 
دربند شهرستان مهدي شهر به قطب دا مپروري 
كشور، فاز نخست مركز به نژاد دامي و اصالح 
نژاد جهاد دانشگاهي با تجهيز آزمايشگاه پايه 
تا اواس�ط خردادماه به بهره برداري مي رسد. 
علي منصفي راد رئيس جهاد دانشگاهي سمنان 
با اشاره به دس��تور رئيس جمهور در سفر سال 
گذشته به استان مبني بر تبديل شدن شهرستان 
مهدي ش��هر به قطب دامپروري كش��ور گفت: 
مطالعات اين طرح طبق تفاهمنامه همكاري با 
سازمان جهاد كش��اورزي در دست اقدام است.  
وي افزود: مطالعات اين طرح در چند فاز و در سه 
حوزه مطالعات قطب و طرح ايجاد مجتمع هاي 
دامپروري و ايس��تگاه اصالح نژاد در شهرستان 
مهدي شهر انجام مي ش��ود.  اين مسئول ادامه 
داد: طي مدت دو تا س��ه ماه مطالع��ات فاز اول 
طرح به اتمام می رس��د و مراحل اجرايي طرح 
آغاز مي شود.  منصفي راد گفت: درهمين راستا، 
دبيرخانه دائمي طرح در جهاد دانشگاهي سمنان 
ايجاد شده است.  وي افزود: همچنين مركز به نژاد 
دامي و اصالح نژاد جهاد دانشگاهي در راستاي 
عملياتي شدن قطب دامپروري كشور در منطقه 

دربند شهرستان مهدي شهر در حال راه اندازي 
اس��ت كه فاز نخس��ت آن با تجهيز آزمايشگاه 
پايه تا اواسط خردادماه به بهره برداري مي رسد.  
رئيس جهاد دانشگاهي استان سمنان ادامه داد: 
اين پروژه در مساحتي بالغ  بر ۲هزار مترمربع در 
حال ساخت است كه فاز نخس��ت آن با تجهيز 
آزمايش��گاه پايه اواخر خردادماه به بهره برداري 
مي رسد.  منصفي راد گفت: همچنين در راستاي 
ايجاد قطب دامپروري كش��ور در مهدي شهر، 
مركز رش��د و فناوري دامپروري نيز با همكاري 
بسيج علمي سپاه استان سمنان در مركز به نژاد 
دام سبك و اصالح نژاد جهاد دانشگاهي استان 
در منطقه دربند راه اندازي مي ش��ود.  جمعيت 
عشاير سمنان بيش از ۱4هزار و 4۳6 نفر است 
كه در قالب ۳هزار و ۱8۱ خانوار عشايري زندگي 
مي كنند كه از اين تعداد، عش��اير شهرس��تان 
مهدي شهر با ۵ هزار و ۲۳ نفر جمعيت در قالب 
۱۲۲۱ خانوار، بيشترين جمعيت را دارا هستند.  
عشاير مهدي شهر صاحب ۵۱۱ هزار و ۱49 رأس 
گوس��فند و بز و هزار و ۲۷۵ رأس گاو و گوساله 
هس��تند.  منصفي راد گفت: توليدات لبني آنها 
8هزار و ۵۵4 تن و توليد گوشت آنها نيز ۳هزار و 

۳94 تن در سال برآورد مي شود.

  كرمانش�اه: مديرعامل آب منطقه اي كرمانش��اه گف��ت: 6۵درصد 
ظرفيت هاي سدهاي استان معادل 900 ميليون مترمكعب پر شده است.  
محمودرضا ش��هاليي با بيان اينكه امس��ال با بارش هاي اخير، بارندگي 
نسبت به سال گذشته ۱/۵ درصد افزايش يافته اس��ت، افزود: بارندگي 
امسال نس��بت به بلندمدت ۳۵ درصد كاهش يافته و اثرات اين موضوع 

روي رواناب ها و چشمه ها بيشتر است. 
   بوشهر: مديرعامل سازمان همياري شهرداري هاي استان بوشهر 
گسترش نقش آفريني سازمان همياري شهرداري ها در توسعه اقتصاد، 
طرح هاي عمراني و همچنين كارآفريني را از مأموريت هاي خطير اين 
سازمان نام برد.  عبداهلل كردگار گفت: با توجه به ظرفيت هاي موجود، 
سازمان همياري شهرداري ها، آمادگي الزم براي همكاري درحوزه هاي 
مختلف اقتص��ادي و عمراني با فرمانداري تنگس��تان به ويژه كمك به 

ارتقای مديريت شهري دارد. 
  آذربايج�ان ش�رقي: مدي��ركل مي��راث  فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي آذربايجان شرقي از ساماندهي مسير گردشگري مسجدكبود 
به موزه عصر آهن تبريز خبر داد.  احمد حمزه زاده گفت: در راستاي اهداف 
تسهيل دسترسي و فراهم سازي مسيرهاي گردشگري در اماكن تاريخي 
براي گردش��گران، ايجاد مسيرهاي دسترس��ي در برخي از محوطه ها و 
اماكن تاريخي آذربايجان شرقي در دستور كار اين اداره  كل قرار گرفته 
است كه ازجمله آنها مي توان به مسيرهاي دسترسي قلعه هاي تاريخي 

بابك، ضحاك، جوشين و سايت تاريخي ربع رشيدي اشاره كرد. 
  خراسان رضوي: حجت االسالم احمد مروي توليت آستان قدس رضوي 
گفت: 9هزار متر مربع به مساحت كتابخانه آستان قدس اضافه شد.  وي افزود: 
فراهم آوردن زمينه بهره مندي عالقه مندان از سراس��ر دنيا براي استفاده از 
كتاب هاي اين گنجينه عظيم عالوه بر كمك به نشر علم و دانش موجب ترويج 

و معرفي مكتب اهل بيت)ع( و حضرت علي بن موسي الرضا)ع( است. 
  سيستان و بلوچستان: فرماندار شهرس��تان خاش گفت: با هدف 
ارتقاي شاخص هاي خدمات در حوزه بهداشت و درمان مراسم كلنگ زني 
و شروع عمليات احداث سه پروژه بهداشتي و درماني روستايي خاش در 
هفته سالمت برگزار شد.  صاحب گل صالحي افزود: اميدواريم با افتتاح و 
بهره برداري از اين پروژه ها شاهد ارائه خدمات مطلوب بهداشتي و درماني 

به مردم شريف منطقه باشيم. 
   لرستان: مديرعامل صندوق امداد واليت كشور گفت: در سال گذشته 
۱۱هزار فقره وام در استان لرستان پرداخت شده است.  علي عاشوري افزود: 
در مجموع در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق امداد واليت صرفاً براي 

لرستان بيش از ۱۱۲ ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرديم.

آبرساني به 7هزار روستا در مدت ۳۰ ماه 
با آغاز آبرس�اني به يكهزار و ۲۰۰ روستا، بسيج سازندگي 7هزار و 
13۸ روستا را در برنامه قرار داده كه در مدت 3۰ ماه و با پيش بيني 
اعتبار 3۰ هزار ميلياردي مش�كل آب ش�رب آنها را مرتفع سازد. 
رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور با بيان اينكه آبرساني به ۷هزار و ۱۳8 
روستا در مدت ۳0 ماه در دستور كار قرار دارد، گفت: ۳0 هزار ميليارد تومان 
اعتبار در اين زمينه پيش بيني كرده ايم.  سردار محمد زهرايي در حاشيه 
افتتاح آسفالت محور مواصالتي سه قلعه به روستاهاي مجاور، با اشاره به 
تعامالت بين مجلس شوراي اس��المي با بسيج سازندگي در سال گذشته 
ادامه داد: در راستاي اين تعامل مصوبات بسيار خوبي در راستاي اعطاي قير 

رايگان براي آسفالت معابر روستايي و جاده بين مزارع انجام شد. 
وي با بيان اينكه سال گذش��ته با همت و همكاري دولت قير رايگان در 
اختيار شركت هاي مربوطه و مورد تأييد قرار گرفت، افزود: در سال جاري 
نيز ۵درصد از اعتبارات قير در اختيار بسيج سازندگي و ۲درصد براي ارتش 

و ساير نيروهاي نظامي با نظارت بسيج سازندگي قرار خواهد گرفت. 
رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور ادامه داد: سعي مي كنيم آسفالت 
پاس��گاه ها، پايگاه ها، جاده هاي م��زارع، پروژه ه��اي محروميت زدايي و 
جاده هاي روستايي با شناسايي دقيق و هدفمند در سال جاري انجام شود.  
وي با اشاره به اينكه يكي از موضوعات مشترك دولت و بسيج سازندگي در 
سال جاري آبرساني شرب روستاها است، عنوان كرد: در اين راستا مقرر 

شده است آبرساني به ۷هزار و ۱۳8 روستا در مدت ۳0 ماه انجام شود. 
زهرايي با بيان اينكه تاكنون آبرس��اني به يكهزار و ۲00 روستا آغاز شده 
است، افزود: اعتبار اين پروژه براي مجموع روستاها ۳0هزار ميليارد تومان 
در نظر گرفته شده است.  وي بيان كرد: در خراسان جنوبي نيز با همكاري 
آبفا آبرساني روستاها در شهرستان هاي مختلف در حال اجراست.  رئيس 
سازمان بسيج سازندگي كشور با اشاره به اينكه بايد در يك بازه زماني چند 
ساله آبرساني به ۱6هزار روستا را انجام دهيم، گفت: در هرجايي كه امكان 

آبرساني وجود داشته باشد، قطعاً اين اقدام انجام خواهد شد. 

 راه اندازي سامانه پنجره واحد 
مديريت زمين در تمام استان ها

بع�د از راه ان�دازي و تأثي�رات مثبت     اردبيل
س�امانه هاي هوش�مند و اقدام�ات 
راهبردي به شكل نقطه محور در كاهش تغيير كاربري اراضي زراعي 
و حاصلخيز، امسال نيز در تمام اس�تان هاي كشور سامانه پنجره 

واحد مديريت زمين راه اندازي مي شود. 
ابراهيم حسن آبادي، فرمانده يگان حفاظت سازمان امور اراضي كشور در 
اردبيل با بيان اينكه قانون حفظ كاربري مصوب ۷4 در سال 8۵ اصالح و 
بخش عظيمي از نارس��ايي ها و موانع پيش رو برداشته شده است، گفت: 
در سال جاري هم در تمام استان هاي كشور سامانه پنجره واحد مديريت 
زمين راه اندازي مي شود.  وي با بيان اينكه از سال 9۷ يگان حفاظت امور 
اراضي توسط نيروهاي مسلح تثبيت و اقدامات اجرايي آن آغاز شده است، 
ادامه داد: در گام اول ساختار اين يگان به ويژه در بخش نيروي انساني و 
تجهيزات مورد توجه قرار گرفت تا زمينه مناسب براي جذب نيرو به ويژه 
نيروهاي امريه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي در قالب يگان حفاظت 
فراهم  آيد.  فرمانده يگان حفاظت س��ازمان امور اراضي كش��ور انتصاب 
فرماندهان يگان را در اس��تان هاي مختلف به همراه مديريت اجرايي و 
نظارتي، افزايش تجهيزات و امكانات يادآور ش��د و گفت: همكاران ما با 
بهره مندي از نيروي ضابط سعي كردند تا به درستي مأموريت خود را انجام 

دهند و براي خريد لباس نيز يك ميليارد تومان هزينه شده است. 
حسن آبادي به راه اندازي سامانه هاي هوش��مند و اقدامات راهبردي به 
شكل نقطه  محور در كاهش تغيير كاربري اراضي زراعي و حاصلخيز اشاره 
كرد و افزود: در كنار مشكل آب در كشور، آس��يب به خاك نيز به همراه 

زمين خواري دامنه مشكالت و سختي ها را مضاعف كرده است. 
وي تأمين امنيت غذايي را از راهبردهاي اصلي عنوان كرد و ادامه داد: ما 
در كشور ۱4ميليون هكتار اراضي كشاورزي حاصلخيز داريم كه ۳ميليون 

هكتار آن به داليل مختلف از بين رفته است. 
حسن آبادي با بيان اينكه ۱9درصد اراضي كشور در قالب مناطق تحت 
حفاظت محيط زيس��ت مورد صيانت قرار مي گيرد، خاطرنشان كرد: در 
بخش اراضي حاصلخيز تغيير كاربري به ويژه در مناطق خوش آب و هوا 

اتفاق مي افتد كه اين نگراني هاي ما را چندين برابر كرده است. 
وي سرانه جمعيتي كشور را در سال ۵۲، ۳۳ ميليون نفر با سرانه هر نفر 
۵هزار متر مربع زمين حاصلخيز اعالم كرد و گفت: هم اكنون 8۲ ميليون 
نفر جمعيت در كشور داريم كه س��رانه زمين به ازاي هر نفر به ۱89 متر 
مربع رسيده است.  حسن آبادي در ادامه س��خنان خود اظهار كرد: بايد 
كنترل ها و نظارت ها در بحث حفظ اراضي درجه يك و  دو حاصلخيز كشور 

انجام شود تا در آينده در تأمين امنيت غذايي مشكلي نداشته باشيم. 
وي فعال شدن س��امانه ۱۳۱ را در كش��ور به صورت متمركز يادآور شد 
و تصريح كرد: در پنج استان كشور س��امانه پنجره واحد مديريت زمين 

راه اندازي شده و تا پايان سال اين سامانه در كل استان ها فعال مي شود. 
حسن آبادي برقراري تماس هاي مردمي را در يك سال اخير به تعداد ۱48 
هزار تماس يادآور ش��د و افزود: با ارائه گزارش هاي مردمي سعي بر اين 
است اقدامات بازدارنده مورد توجه قرار گيرد تا فعاليت هاي مثبتي را در 

اين بخش شاهد باشيم. 
وي انتش��ار اخبار در اطالع رس��اني و آگاهي دهي مردم را يادآور ش��د و 
خاطرنش��ان كرد: اين امر خود به كاهش جرائم كمك می كند و جلوي 
مفسده ها را مي گيرد.  حس��ن آبادي افزود: بخش��ي از پرونده هاي ما به 
دنبال پيگيري هاي انجام ش��ده منجر به صدور احكام قضايي شده ولي 
در مجموع سعي بر اين است تا با اقدامات پيشگيرانه جلوي قلع و قمع و 
تخريب بناهاي ساخته شده گرفته شود.  وي فعاليت گشت هاي مستمر 
حفاظت از اراضي ملي را با مجهز شدن به سيستم جي. پي. اس يادآور شد 
و بيان كرد: در كشور همه دادس��تان ها و مسئوالن قضايي در كنار يگان 

حفاظت قرار دارند تا اجازه ساخت و ساز ندهند. 
فرمان��ده يگان حفاظت س��ازمان امور اراضي كش��ور از ش��هرداري ها و 
دهياري ها خواست تا كنار جلوگيري از ساخت و س��از اطراف شهرها و 
روستاها، چراغ سبزي به سودجويان در تقويت ساخت و ساز اطراف شهرها 

و روستاها ندهند و به جد با اين پديده مقابله كنند.

 مركز جامع خدمات سالمت روستايي
 در گليان شيروان احداث مي شود

روس�تايي  جام�ع خدم�ات س�المت  مرك�ز  س�اخت 
در گلي�ان ش�يروان در خراس�ان ش�مالي آغ�از ش�د. 
حس��ن براتي زاده معاون توس��عه مديريت، مناب��ع و برنامه ريزي 
دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در مراسم آغاز ساخت مركز 
جامع خدمات سالمت روستايي در گليان شيروان گفت: اين پروژه 
در زميني به مساحت ۱06۱ متر مربع و با زير بناي ۵۵۵ متر مربع 
در دوطبقه احداث خواهد شد.  وي با اشاره به اينكه مراكز جامع 
خدمات سالمت در مناطق شهري و روستايي راه اندازي مي شود، 
افزود: خدمات قابل ارائه در اين مكان ش��امل خدمات پزش��كي 
عمومي، پرستار مشاوره سالمت روان، مشاوره تغذيه و رژيم درماني، 
دندانپزشكي، خدمات آزمايشگاهي، راديولوژي، بهداشت محيط و 
حرفه اي و نظارت بر مراقبت هاي بهداشتي است كه در واحد هاي 

تابعه شامل پايگاه سالمت و خانه بهداشت فعال است.

راه اندازي قرارگاه مسكن حاشيه نشيني 
در تبريز

ق�رارگاه مس�كن حاشيه نش�يني در تبريز با ه�دف ايجاد 
ي�ك س�اختار م�دون ب�راي س�اماندهي اي�ن معض�ل 
در ح�وزه مس�كن، هفت�ه آين�ده را ه ان�دازي مي ش�ود. 
يعقوب هوش��يار، ش��هردار تبري��ز از آغاز ب��ه كار قرارگاه مس��كن 
حاشيه نشيني در تبريز در هفته آتي خبر داد و گفت: برنامه ما ايجاد 
يك ساختار مدون براي س��اماندهي اين معضل در حوزه مسكن با 
همراهي استانداري اس��ت.  وي با اش��اره به برنامه هاي قرار خدمت 
ش��هرداري تبريز افزود: در اين طرح بخش هاي مختلفي از مديريت 
شهري شامل معاونت هاي تخصصي در حوزه شهرسازي، عمراني، مالي 
و خدماتي، جلسات مختلفي در منطقه برگزارمي كنند تا در روزهاي 
پنج شنبه در قرار خدمت منطقه جمع بندي شود.  شهردار تبريز ادامه 
داد: تالش داريم با احصاي مشكالت منطقه و دعوت از ديگر نهادهاي 
خدمت رسان شهري و درگير با طرح ها، نسبت به رفع آنها اقدام كنيم.

۱۴كانون ياريگران كار و توليد در ايالم 
افتتاح شد

1۴كانون ياريگران كار و توليد در واحد هاي توليدي ايالم افتتاح شدند. 
رضا الياس��ي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان ايالم 
گفت: در راس��تاي اجراي طرح ملي ياريگران زندگي و با توجه 
به تفاهمنامه منعقد ش��ده في ما بين وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي و ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور، طرح استقرار كانون 
ياريگران كار و توليد در محيط هاي كاري ۲0 تا ۵0 نفر در استان 
به اجرا درآمد.  وي افزود: هدف از اج��راي اين طرح مبارزه همه 
جانبه با سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها با رويكرد اجتماعي 
است.  اين مسئول ادامه داد: از اسفندماه استقرار كانون ياريگران 
كار و توليد به منظور برگزاري كارگاه هاي آموزشي پيشگيري از 
اعتياد محيط هاي كاري استان آغاز شد و تاكنون ادامه دارد.  وي 
اين طرح را گامي مؤثر در راستاي فرهنگ سازي مبارزه با مصرف 

مواد در بين جامعه كار و تالش عنوان كرد.

   ايالم   آذربايجان شرقي    خراسان شمالي

 توانمند سازي روستاهاي سمنان 
با هدف ماندگاري ساكنانش

روس�تاهاي اس�تان س�منان با هدف     سمنان
اشتغالزايي و افزايش ماندگاري ساكنان، 
از طريق برنامه هاي گردشگري توانمند سازي شده و توسعه مي يابند. 
استاندار سمنان از توسعه و توانمند سازي روس��تاهاي استان از طريق 
برنامه هاي گردش��گري خبر داد و گفت: هدف از اج��راي اين طرح ها، 
اشتغالزايي و افزايش ماندگاري روستاييان است.  سيد محمدرضا هاشمي 
با اشاره به راهكارهاي توانمند كردن اقتصاد خانوارهاي روستايي و ايجاد 
شغل براي آنها كه بتوانند در همانجا به امرار معاش بپردازند، ادامه داد: 
بيش از 800 اثر ثبت شده در استان سمنان نشان از توانمندي هاي حوزه 
گردشگري در اين استان دارد كه به مثابه يك برند گردشگري مي تواند 
مطرح ش��ود.  وي با بيان اينكه گردش��گري يك صنعت زودبازده است 
و نقش بسزايي در اشتغال و توانمند سازي روس��تايي دارد، تأكيد كرد: 
صنايع دستي و همچنين بوم گردي از جمله ظرفيت هاي ما براي تحقق 
گردشگري مبتني بر اشتغالزايي در روس��تاهاي استان است.  استاندار 
سمنان با اشاره به اينكه براي تأثيرگذاري رشد اقتصادي گردشگري در 
روستاها برنامه جامعي در استان سمنان مصوب شده است، گفت: اين 
طرح در راستاي ايجاد اشتغال مبتني بر گردشگري در روستاها تدوين و 
مورد تصويب قرار گرفته است. هاشمي همچنين درباره اقداماتي كه در 
مجموعه استان براي توسعه گردشگري روستايي صورت گرفته، افزود: 
س��عي داريم مرحله به مرحله با اجراي اين طرح بازخوردها و مس��ائل 
مرتبط به آن را رصد و در نشست ها بررس��ي كنيم تا بتوانيم در نهايت 
بهترين عملكرد را در حوزه اشتغال روستايي از طريق گردشگري داشته 
باشيم.  وي به ضرورت توجه به آورده و سرمايه گذاري بخش خصوصي 
نيز تأكيد كرد و گفت با جذب سرمايه گذار و گردشگر اقدامات خوبي را 
شاهد خواهيم بود، زيرا دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند كه روند جذب 

سرمايه گذاري بخش گردشگري به خصوص روستايي را تسهيل كنند.

همه سواحل كشور سنددار مي شوند
بع�د از ص�دور س�ند ب�راي جزاي�ر، جنگل ه�ا و رودخانه ه�اي 
كش�ور و رونماي�ي از س�ند رس�مي درياچ�ه زري�وار مري�وان با 
وس�عت 1۸۰ هكت�ار، س�واحل ه�م داراي س�ند مي ش�وند. 
حسن بابايي، رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در جلسه شوراي 
حفاظت حقوق بيت المال در سنندج با بيان اينكه دوره تحول و تعالي 
در قوه قضائيه از زمان آيت اهلل رئيسي شروع شد و همچنان ادامه دارد، 
گفت: پس از صدور سند براي جزاير، جنگل ها و رودخانه هاي كشور براي 
سنددار كردن سواحل اقدام مي كنيم.  وي افزود: معاونان قوه قضائيه در 
ايام ماه مبارك رمضان در ۱۵6 مسجد تهران در جمع مردم حضور پيدا 
كردند و همين روند در ۲هزار مسجد سراسر كشور با حضور مسئوالن 
واحدهاي ثبتي انجام شد.  رئيس س��ازمان ثبت اسناد و امالك كشور با 
اشاره با صدور سند منطقه آزاد تجاري كيش اعالم كرد: در آينده نزديك 
سند مالكيت همه مناطق آزاد صادر مي شود.  بابايي خاطرنشان كرد: جزاير 
چهارده گانه با برش استان هرمزگان داراي سند شدند و همه رودخانه هاي 
كشور نيز داراي سند شدند.  وي با اشاره به صدور سند براي درياچه اروميه 
و درياچه زريوار افزود: در آينده نزديك همه سواحل كشور نيز داراي سند 

مي شوند و بايد به سمت تثبيت مالكيت و صدور سند حركت كنيم. 
معاون قوه قضائيه تصريح كرد: اقش��ار مختلف مردم در حال آشنايي با 
سياست هاي تعالي قوه قضائيه هستند، لذا بايد وضعيت موجود زمين هاي 
كشاورزي حفظ و از خردشدن زمين ها جلوگيري شود.  بابايي خاطرنشان 
كرد: چون اراضي سند ندارند زمينه فساد ايجاد مي شود و در اين راستا بر 
اين باوريم كه مديران و دستگاه هاي اجرايي كه در مسير سنددار شدن 
اراضي سنگ اندازي كنند با افراد سودجو همراه هستند.  وي افزود: هيچ 
زميني نبايد بدون هويت باشد و ما بايد در كردستان در بافت حاشيه اي و 
روستاها سند صادر كنيم، چون با صدور سند در روند مقاوم سازي منازل 
روستايي تسريع ايجاد مي شود.  بابايي اظهار كرد: بايد رفع مشكل مردم در 
حوزه امالك و اراضي در اولويت قرار گيرد و معتقديم استان كردستان جزو 
استان هاي پيشرو در خصوص صدور اسناد اراضي كشاورزي خواهد بود.

برگزاري نخستين آيين گراميداشت ۵۶۵ شهيد ارتش در قم
ارتش در قالب     قم
پنج ي�ادواره و 
يك اجالسيه نخستين آيين گراميداشت ۵۶۵ 
شهيد ارتش در استان قم را برگزار خواهد كرد. 
امير محمدرضا فوالدي رئيس سازمان حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ارتش گفت: ارتش 
در قالب پنج يادواره و يك اجالس��يه نخستين 
آيين گراميداشت ۵6۵ شهيد ارتش در استان قم 
را برگزار خواهد كرد.  وي افزود: ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در طول هشت سال دفاع مقدس بيش از 48 هزار شهيد تقديم كشور كرده است.  اين مسئول 
ادامه داد: روستاي فردو قم ۵00 رزمنده راهي جبهه كرده و از اين تعداد ۲۵0 جانباز، پنج آزاده و ۱۱8شهيد 
تقديم كشور شده است، با اين آمار فردو بيشترين تعداد شهيد در بين روستاهاي كل كشور را دارد.  فوالدي 
گفت: دومين يادواره روز ۲6 خرداد ماه توسط نيروهوايي ارتش، سومين يادواره ۱4 تيرماه توسط نيرو 
زميني ارتش، چهارمين يادواره مرداد ماه توسط نيرو دريايي ارتش، پنجمين يادواره سوم شهريور ماه 

توسط پدافند هوايي ارتش و در نهايت اجالسيه در نيمه اول آبان ماه برگزار مي شود.


