
در راستاي حمايت      گيالن
از تولي�د چ�اي 
كشور هزار و 752 هكتار از باغات استان هاي 
گيالن و مازندران سال گذشته اصالح و احيا شد. 
حبيب جهانس��از رئيس س��ازمان چاي كشور در 
س��فر به رش��ت گفت: هزار و 752 هكتار از باغات 
چاي اس��تان هاي گيالن و مازندران سال گذشته 
اصالح، احيا و به زراعي شد.  وي افزود: در سه سال 
گذشته با توجه به اقبال مصرف كنندگان به چاي 
ايراني و بازگش��ت دوباره چايكاران به باغات چاي 
اميدواريم با توجه به تدوين برنامه پنج ساله سازمان 
بتوانيم بسياري از باغات رها شده را به چرخه توليد 
بازگردانيم.  اين كارش��ناس صنعت چ��اي درباره 
اقدامات سازمان چاي براي احياي باغات رها شده 
با بيان اينكه به اين منظور تسهيالت ارزان قيمت 
به چايكاران پرداخت شد، افزود: در مجموع  6هزار 
هكتار باغ چ��اي در گيالن و مازندران رها ش��ده 

بود.  جهانس��از در خصوص ميزان برداشت برگ 
سبز چاي از ابتداي فصل برداشت تاكنون تصريح 
كرد: 41هزار و 800 تن برگ س��بز چ��اي از آغاز 
فصل برداشت چاي از باغات شمال كشور برداشت 

شده است.  وي با اش��اره به اينكه ارزش ريالي اين 
مقدار برگ سبز برداشت ش��ده از باغات گيالن و 
مازندران 380 ميليارد تومان اس��ت، خاطرنشان 
كرد: تاكنون مبلغ 50 ميليارد تومان به حس��اب 

چايكاران واريز شده و مابقي آن نيز به زودي پرداخت 
خواهد شد.  رئيس سازمان چاي كش��ور با اشاره 
به تعداد كارخانجات فعال در اين عرصه و ش��مار 
ناظران حاضر در كارخانجات گفت: 167 كارخانه 
چاي اكنون مشغول فعاليت بوده و 400 ناظر نيز 
روند خريد برگ س��بز چاي در كارخانجات چاي 
را نظارت مي كنند. جهانساز در خصوص اقداماتي 
كه با توجه به نامگذاري س��ال جديد قرار اس��ت 
در صنعت چاي روي دهد نيز افزود: در راس��تاي 
اس��تفاده از دانش بنيان در صنعت چاي، كمباين 
چاي توسط شركت دانش بنيان و بخش خصوصي 
هفته آينده رونمايي مي شود.  وي در مورد آخرين 
وضعيت تخصيص اعتبارات س��فر استاني هيئت 
دولت در بهمن ماه سال گذشته به گيالن كه بنا بود 
125ميليارد تومان اعتبار ب��ه حوزه زيتون و چاي 
گيالن اختصاص يابد خاطرنشان كرد: مصوبات سفر 

استاني هيئت دولت در دست پيگيري است . 

1752 هكتار از باغات چاي گيالن و مازندران احيا شد
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلي مهسا حشمتي

سپاهسمنان8مدرسهراهيانكوثرايجادميكند
هشت مدرسه      سمنان
راهيان كوثر با 
هدف تقويت بنيه علم�ي دانش آموزان در 
اس�تان س�منان راه ان�دازي مي ش�ود. 
سردارحميد دامغاني فرمانده سپاه قائم )عج( سمنان 
با بيان اينكه در تالش هستيم تا هشت مدرسه طرح 
راهيان كوثر را در اس��تان راه اندازي كنيم، گفت: 
اين مدارس با شيوه هاي آموزشي جديد به لحاظ 
مديريت و محتوايي به عنوان مدارس الگو و نمونه 
راه اندازي خواهند شد.  وي درباره ماهيت و نحوه عملكرد اين مدارس توضيح داد: انتظار در نظام جمهوري اسالمي 
ايران اين است كه سيستم آموزشي آن متناسب با فرهنگ جمهوري اسالمي باشد ليكن اين مدارس به اين سمت 
و سياق حركت خواهند كرد كه بتوانيم دانش آموزان را در همه ابعاد علمي و فرهنگي ارتقا بدهيم.  فرمانده سپاه 
استان سمنان با بيان اينكه روش تدريس در اين مدارس شامل مسائل تقويتي، توانمند سازي آزمون و دوره هاي 
علمي خواهد بود، گفت: اين مدارس در تمام رشته هاي رايانه، مهارتي، فني، خالقيت، رشته هاي نوين و ميان 

رشته اي در حال برنامه ريزي است تا شاهد يك مجموعه منسجم و پر ظرفيت باشيم.

ياسوجميزبانبرگزاريجشنوارهمليكوچعشاير
جشنواره ملي     كهگيلويه و بويراحمد 
كوچ عشاير از 
3٠ خرداد تا 3 تير ماه در شهر ياسوج مركزاستان 
كهگيلوي�ه و بويراحم�د برگ�زار مي ش�ود. 
سعيد طالبي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان كهگيلويه و بويراحمد 
با بيان اينكه جشنواره ملي كوچ عشاير از سی ام 
خرداد تا س��وم تير ماه در شهر ياس��وج برگزار 
مي شود، گفت: از تمام استان هاي كشور دعوت 
مي كنيم تا در اين جشنواره كه به مدت سه روز برگزار خواهد شد، مشاركت كنند.  وي با بيان اينكه طرح 
جامع گردشگري استان نيز در دست اقدام بوده و تا دو ماه آينده نهايي مي شود، افزود: كارهاي مناسبي در 
زيرساخت ها شكل گرفته است، اما هنوز جاي كار دارد.  اين كارشناس ميراث فرهنگي با اشاره به ظرفيت 
اكوتوريسم استان تصريح كرد: برخي روستاها توانس��ته اند از اين پتانسيل براي ايجاد درآمد و اشتغال 
استفاده كنند و توس��عه اين مهم ضرورت دارد.  طالبي با بيان اينكه سياست دولت حمايت از اشتغال 

روستايي است، ادامه داد: كارگاه هاي توليدي صنايع دستي استان نيز حمايت مي شود. 

برگزاريهمايش»آموزگاراخالق«درسمنان
ي����ش  هما     سمنان
ش�ت  ا د نكو
آيت اهلل ش�اهچراغي با عن�وان »آموزگار 
اخ�الق« در س�منان برگ�زار مي ش�ود. 
حجت االسالم عباس نصيري دبير همايش نكوداشت 
آيت اهلل شاهچراغي با عنوان »آموزگار اخالق« گفت: 
ايش��ان در تمامي پنج دهه خدمت در تمامي فراز و 
نشيب هاي سياسي همواره وحدت را در سمنان حفظ 
كرد.  وي افزود: قدرشناسي مقام معظم رهبري پس 

از 42 سال خدمت آيت اهلل شاهچراغي نشان از شخصيت برجسته اين عالم فرزانه دارد.  دبير اين همايش ادامه داد: 
افتتاحيه امروز پنج شنبه 29 ارديبهشت ماه در زادگاه اين عالم جليل القدر در شهر دامغان  و اختتاميه در 19 خرداد 
در سمنان محل خدمت ايشان با حضور مسئوالن و با سخنراني سيد احمد خاتمي، عضو هيئت رئيسه مجلس 
خبرگان برگزار مي شود.  وي تصريح كرد: در اين مراسم سه كتاب از شش كتاب تأليف شده پيرامون زندگينامه 
آيت اهلل شاهچراغي كتاب »نقش آيت اهلل شاهچراغي در نهضت امام خميني)ره(«، »آيت اهلل شاهچراغي از نگاه 

ديگران« و رمان »آقا سيد محمد« به نويسندگي حاج عليان با محوريت شخصيت ايشان رونمايي مي شود.

 افتتاح فاز نخست بيمارستان
 330 تختخوابي تبریز تا پایان دولت سيزدهم

 13 استان كشور به زائران اربعين 
در مرز مهران خدمات رساني مي كنند

تا پاي�ان دولت     آذربايجان شرقي
س�يزدهم ف�از 
نخست بزرگ ترين و مجهز ترين بيمارستان 
كشور در ش�هر تبريز به ظرفيت 33٠ تخت 
تكمي�ل و ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
علي جنتي معاون توس��عه مديري��ت و منابع 
انساني دانش��گاه علوم پزش��كي تبريز گفت: 
ساخت فاز اول بيمارستان 330 تختخوابي اين 
ش��هر كه مجهزترين و مدرن ترين بيمارستان 
كش��ور اس��ت و خدمات آن مي توان��د منطقه 
شمالغرب و كل كشور را پوشش دهد در دستور 
كار قرار ق��رار دارد.  وي افزود: عمليات اجرايي 
بيمارس��تان ه��زار تختخوابي تبريز در س��ال 
1395 شروع شده است و به رغم محدوديت ها و 
تنگناهاي اعتباري و نيز شرايط تحريمي كشور 
همچنان ادامه دارد.  اين مسئول ميزان پيشرفت 
فيزيكي فازهاي مختلف اين پروژه را 20 درصد 
و فاز اول آن را 45 درصد اعالم كرد و ادامه داد: 
بدون ترديد تكميل اين مركز جامع بيمارستاني 
يكي از مطالبات مهم و اصلي مردم آذربايجان 
در حوزه س��المت و دانش��گاه علوم پزش��كي 
تبريز اس��ت كه با بهره برداري از آن بس��ياري 
از مش��كالت بهداش��تي، درماني، اجتماعي و 

حتي ترافيك شهري و هزينه هاي گزاف رفت 
و آمد اضافي مردم به شكل چشمگيري كاهش 
مي يابد.  وي ابراز اميدواري كرد كه در جريان 
س��فر رياس��ت جمهوري به آذربايجان شرقي 
منابع مالي مناس��ب براي اين پروژه تخصيص 
يابد تا در حداقل زمان و تا پايان دولت سيزدهم 
فاز نخس��ت آن با ظرفيت 330 تخت به اتمام 
برسد.  معاون توس��عه مديريت و منابع انساني 
دانشگاه علوم پزشكي تبريز پيشنهاد دانشگاه 
علوم پزش��كي تبريز براي تخصيص اعتبار به 
اين بيمارستان را 400 ميليارد تومان از محل 
منابع سفر اس��تاني هيئت دولت اعالم كرد و 
ادامه داد: اجراي چني��ن پروژه هاي كالنی در 
بخش سالمت زمانبر بوده و نيازمند تخصيص 
و جذب بودجه هاي مناسب است تا طبق برنامه 
زمانبندي اجرايي شود.  جنتي از اين مگاپروژه 
بخش س��المت آذربايجان ش��رقي ب��ه عنوان 
بزرگ ترين و مهم ترين پروژه بيمارستاني كشور 
ياد كرد كه تزريق اعتبارات مناس��ب و مكفي 
براي تكميل اين بيمارستان نه تنها براي منطقه 
شمال غرب، بلكه براي كل كشور و هشت استان 
كه جمعيت كثيري را شامل مي شود، منشأ آثار 

مثبت و مفيدي خواهد بود.

امسال 13 استان      ايالم
كشور به عنوان 
اس�تان هاي معين به بيش از 5 ميليون زائر 
اربعين در مرز مهران خدمات رساني مي كنند. 
س��عيد هژبري معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري ايالم در نشستي با معاونان خدمات 
شهري شهرداري هاي مناطق 5 و 11 تهران در 
خصوص آماده سازي زيرساخت هاي مرز مهران 
با توجه به پيش بيني عبور بيش از 5ميليون زائر 
گفت: تمام امور مديريت زباله ها و پس��ماند در 
شهر مهران و پايانه مرزي توسط شهرداري هاي 
اين مناط��ق تهران انجام خواهد ش��د.  وي در 
خص��وص آماده س��ازي زيرس��اخت ها در اين 
منطقه افزود: در زمينه تكميل 100س��رويس 
بهداش��تي در پايانه مرزي، اح��داث چهار باب 
سرويس بهداشتي در پاركينگ، ساخت سايبان 
و مش��اركت در احداث پارك خط��ي پل زائر 
تفاهم خوبي با ش��هرداري ها انجام شده و پس 
از تصويب شهردار تهران برنامه ريزي الزم براي 
اجراي موارد فوق الذكر انج��ام خواهد گرفت.  
س��يد محمد علوي فر رئيس س��تاد بازسازي 
عتبات عاليات ايالم هم با بيان اينكه امس��ال 
13 استان كشور به عنوان استان هاي معين در 

مرز بين المللي مهران براي خدمات رساني ويژه 
به زوار اربعين حسيني مس��تقر خواهند شد، 
گفت: مردم اس��تان در شهرس��تان هاي مسير 
تردد زوار اربعين و مس��يرهاي منتهي به مرز 
مهران، نس��بت به داير كردن موكب به صورت 
مردمي اقدام مي كنن��د كه افتخار خادمي زوار 
اربعين حسيني را دارند.  وي افزود: مرز مهران 
با توجه به امنيت، بعد مسافتي با عتبات عاليات، 
تسهيل در تردد و قرابت هاي فرهنگي مردم هم 
مرز ايالم با عراق، همواره مورد توجه زوار اربعين 
حس��يني را براي تردد بوده است.  اين مسئول 
تصريح كرد: اين ستاد و كميته مشاركت هاي 
مردمي ستاد اربعين حسيني اس��تان ايالم از 
اج��راي برنامه هاي فرهنگي، هن��ري، ديني و 
مذهبي در ايام اربعين حس��يني براي زوار در 
كنار خدمات رس��اني به زوار استقبال مي كند.  
علوي فر با بيان اينكه در حال حاضر 180 موكب 
در اين اس��تان مجوز فعاليت در اي��ام اربعين 
حس��يني دارند، گفت: 350 نفر نيز به عنوان 
عضو افتخاري ستاد بازس��ازي عتبات عاليات 
استان در راستاي خدمات رساني به زوار فعاليت 
دارند كه در ايام اربعين حس��يني اين تعداد به 

بيش از 3 هزار نفر نيز افزايش مي يابد. 

   مركزي: علي صفري رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي 
گفت: كاالهاي اساسي و استراتژيك به ميزان كافي در اين استان ذخيره 

شده  است. 
  آذربايجان ش�رقي: احمد حمزه زاده مديركل مي��راث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان  شرقي از اجراي 22 برنامه فرهنگي 

در هفته ميراث  فرهنگي و روز جهاني موزه در استان خبر داد. 
  گلستان: غالمعلي شهمرادي مديركل مخابرات گلستان با اعالم اين 
مطلب كه 11هزار فقره سرقت تجهيزات مخابراتي در سال گذشته موجب 
ايجاد اختالل در ارائه خدمات به مشتريان شده است از رسانه ها خواست به 
كمك مخابرات بيايند تا با كاهش و پيشگيري از اين معضل بتوان خدمات 
مناسب و به موقع به مردم ارائه و رضايت آنان را كسب كرد.همينطور از بروز 

خسارات بيشتر به مخابرات جلوگيري نمود. 
   خوزس�تان: در حاش��يه دومين روز از بيست وششمين نمايشگاه 
صنعت نفت تهران، تفاهمنامه پارك علم و فناوري صنعت نفت با موضوع 
رفع نيازهاي فناورانه ش��ركت نفت و گاز اروندان و برگزاري رويدادهاي 
حمايت از ساخت داخل در صنعت نفت امضا شد.  از جمله اهم موارد در 
نظر گرفته شده در اين تفاهمنامه توسعه محصوالت دانش بنيان توليد 
بار اول و خريد تضميني، حمايت از طرح هاي فناورانه استحصال انرژي از 
گاز هاي مشعل، افزايش بهره دهي چاه هاي كم بازده و توسعه فناوري هاي 

پيگ هاي هوشمند است. 
   بوشهر: هاشم اميني معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب 
و فاضالب كشور در بازديد از پروژه هاي آب شيرين كن بندر بوشهر گفت: 
در استان اعتباري بالغ بر 900ميليارد ريال اعتبار براي احداث پروژه هاي 
آبرساني در روستاهاي استان اجرايي شده كه اين مهم نويدبخش تأمين 

آب پايدار روستاهاست. 
   كاشان: احمد دانايي فر رئيس اداره ميراث فرهنگي كاشان با بيان اينكه 
اصالح حريم تپه هاي سيلك در كاشان بس��ياري از مشكالت را برطرف 

مي كند، گفت: 10هكتار از عرصه سيلك تعيين تكليف نشده است. 
   چهارمحال و بختياري: خسرو كياني سرپرست اداره كل مديريت 
بحران چهارمحال و بختياري با اشاره به سرمازدگي باغ ها و مزارع اين استان 
گفت: خسارت سرمازدگي 2هزار و 380 ميليارد تومان برآورد شده است. 
   كرمان: پروژه آبرساني به روستاهاي داراي تنش آبي شهرستان رودبار 
جنوب شامل 97 روس��تا با اعتبار 557 ميليارد ريال با محوريت قرارگاه 

محروميت زدايي امام حسن مجتبي)ع( كلنگ زني شد. 
   اردبيل: محب��وب حيدري مديركل راه و شهرس��ازي اردبيل گفت: 
600ميليارد تومان از محل فاينانس بانك ها براي توسعه بزرگراه ها و راه هاي 

اصلي اردبيل اختصاص يافته است. 
   گيالن: محمود عاطف راد مديركل بيمه سالمت گيالن بيش از يك 
ميليون و 300 هزار نفر از جمعيت استان را تحت پوشش بيمه سالمت 
اعالم كرد و گفت: تاكنون بيش از 273 هزار گيالني تحت پوشش بيمه 

سالمت همگاني رايگان قرار گرفتند. 
  سيس�تان و بلوچس�تان: رضا نخعي فرماندار شهرستان زاهدان 
در جلسه كارگروه اشتغال اين شهرس��تان از پرداخت 40ميليارد تومان 
تسهيالت اشتغالزايي در شهرستان زاهدان به همت ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام خميني)ره( خبر داد. 
   خراسان رضوي: مديركل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي 
گفت: مجتمع شهيد سردار سليماني در حاشيه شهر مشهد كمتر از سه 
ماه آينده افتتاح مي شود.  افشين رحيمي گل خندان افزود: در اين منطقه 
با جمعيت يك ميليون و 500 هزار نفري هيچ مركز فني و حرفه اي نبود و 
مردم آن منطقه از آموزش هاي مهارتي محروم بودند، اما با كمك شوراي 
شهر و شهرداري مشهد زمين مربوط به اين مجتمع اختصاص يافت ولي 

تجهيز مركز مزبور نيازمند زمان است.

حمايتبنيادبركت
از۶۰هزاردانشآموزبازماندهازتحصيل

با حمايت بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( امكان ادامه تحصيل 
براي ۶٠ هزار دانش آموز در مناطق محروم و صعب العبور فراهم شده است. 
مديرعامل بنياد بركت از حمايت اين بنياد از دانش آموزان بازمانده از تحصيل 
خبر داد و گفت: تا به امروز 60 هزار دانش آموز كه مجبور به ترك تحصيل 
شده بودند، دوباره به مدارس خود بازگشته و درس خواندن را از سر گرفته اند.   
محمد تركمانه ادامه داد: بنياد بركت براي بازگشت به تحصيل دانش آموزان 
مناطق دور افتاده و صعب العبور در استان هايي مانند سيستان و بلوچستان 
و خراسان جنوبي كه به علت مشكالتي مانند فقدان يا دوري مدرسه، معضل 
تردد، نبود وس��يله رفت و آمد، كمبود امكانات و فقر معيش��تي مجبور به 
ترك تحصيل شده اند اقدامات متنوع و متعددي همچون ساخت مدرسه، 
احداث خوابگاه شبانه روزي، تأمين وس��يله نقليه و اهداي كتاب و وسايل 
كمك آموزشي را عملياتي كرده است.   وي در تشريح جزئيات اين اقدامات 
اظهار داشت: بنياد بركت اقدام به ساخت و تكميل 140 مدرسه در مناطق 
صعب العبور كشور كرده است.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، 6 هزار و 300 

دانش آموز از خدمات آموزشي اين مدارس بهره مند مي شوند. 
تركمانه ادامه داد: بنياد همچنين 19 خوابگاه شبانه روزي را با ظرفيت 2هزار 
و 150 دانش آموز در مناطق روستايي و صعب العبور كشور احداث و تكميل 
كرده و در اختيار دانش آموزان اين مناطق قرار داده است.  وي با تأكيد بر 
رفع مش��كل تردد دانش آموزان در مناطق صعب العبور گفت: بنياد براي 
تسهيل در رفت و آمد دانش آموزان به مدارس اقدام به خريداري و تحويل 
19 دستگاه خودرو ون )ميني بوس( كرده است.   مديرعامل بنياد با اشاره 
به ديگر خدمات اين بنياد به دانش آموزان بازمانده از تحصيل افزود: تاكنون 
انواع اقالم تحصيلي شامل كتاب، لوازم التحرير و وسايل كمك آموزشي به 
50 هزار نفر از اين دانش آموزان اهدا شده است.  تركمانه يادآور شد: بنياد 
بركت عالوه بر فراهم آوردن امكان بازگشت به مدرسه براي كودكان بازمانده 
از تحصيل، براي خانواده اين دانش آموزان نيز ايجاد شغل مي كند. هدف از 
اين اقدام توانمندسازي اقتصادي و تأمين معيشت پايدار براي خانواده هاي 
اين دانش آموزان است.  وي افزود: بنياد تا پايان سال گذشته 2هزار طرح 
اشتغالزايي اجتماع محور را براي خانواده هاي كودكان بازمانده از تحصيل 

راه اندازي كرده است و هزار طرح ديگر را نيز در دست اجرا دارد. 
مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر تداوم نهضت مدرسه س��ازي در كشور 
گفت: بنياد در سال جاري ساخت 200 مدرسه جديد با هزار كالس درس 
را با اولويت جايگزيني با مدارس كانكس��ي در دس��تور كار دارد و 2هزار 
ميليارد ريال اعتبار براي اين منظور تخصيص داده است.  تركمانه يادآور 
شد: با افتتاح اين 200 مدرسه جديد، تعداد مدارس آماده بهره برداري و 
تكميل شده بركت تا پايان سال 1401 به 2 هزار مدرسه با 11هزار كالس 
درس مي رسد.  وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 3هزار و 750 روستا 
در سراسر كشور تحت پوشش فعاليت هاي مدرسه سازي بنياد بركت قرار 
دارند و 250هزار دانش آموز در مدارس بركت مشغول تحصيل هستند. 

نيازمبرمگيالنغرب
بهايستگاهپايشكيفيهوا

با اينكه گيالنغرب هم مرز با عراق است و در طول سال روزهاي زيادي 
را با آلودگي هوا سپري مي كند، اما هنوز ايستگاه پايش كيفي هوا ندارد. 
همين موضوع باعث شده است بسياري از بيماراني كه از مشكالت 
تنفسي و قلبي رنج مي برند در كنار سالمندان، كودكان و زنان باردار 
منتظر اعالم وضعيت شهرس�تان هاي اطراف باش�ند يا برنامه هاي 
روزانه خود را با ميزان آلودگي در شهرستان قصرشيرين تنظيم كنند. 

    
پديده گرد و غبار مدت هاست گريبانگير استان هاي غرب كشور شده و 
حل اين مس��ئله نيازمند توجه ويژه به منشأ آن است. كرمانشاه از جمله 
استان هايي اس��ت كه تعداد روزهاي زيادي در سال متحمل گرد و غبار 
بوده و ش��رايط كيفيت هوا در اين منطقه از ايران غيراستاندارد مي شود. 
چون براي تشخيص ميزان آلودگي هوا و تعيين شاخص كيفيت هوا نياز به 
بررسي اطالعات ايستگاه هاي پايش كيفي هواست اما تعداد اين ايستگاه ها 
در كرمانشاه متناسب با تعداد شهرستان ها نبوده و به ناچار براي تشخيص 
ميزان آلودگي در شهرستان هاي فاقد ايستگاه از اطالعات ايستگاه هاي 

مستقر در شهرستان هاي مجاور استفاده مي شود. 
رضا محمدي كارشناس ارشد منابع طبيعي گيالنغرب با بيان اينكه اين 
شهرستان از حيث نزديك بودن به مرز عراق كه كانون مولد گرد و غبار 
است، مي گويد: »به خاطر ورود ذرات معلق هوا، مديريت آلودگي هوا در 
اين شهرستان امر مهمي بوده كه براي اين امر، نياز به اطالعات دقيق از 
كيفيت هوا مشهود است.« وي ادامه مي دهد: »به طور كلي ميزان آلودگي، 
كيفيت و وضعيت هوا بايد به ش��كل لحظه اي بررسي شود تا بتوان براي 
مقابله با گرد و غبار، عملكرد صحيحي داش��ت، تعطيلي مدارس، مراكز 
آموزش��ي، ادارات و منع تردد ش��هروندان در گيالنغرب نيازمند آگاهي 
درس��ت از وضعيت كيفيت هوا بوده كه همگي در گرو وجود تجهيزات 
س��نجش و پايش كيفيت هواست.« به گفته ش��هروندان گيالنغربي در 
اين منطقه ايستگاه پايش كيفيت هوا وجود ندارد و ميزان آلودگي هواي 
اين شهرستان را با اطالعات ايس��تگاه هاي شهرستان هاي قصرشيرين 
و س��رپل ذهاب مي س��نجند. آلودگي هوا بر زندگي روزمره مردم اثرات 
سوء بسياري داشته و با ورود گرد و غبار از سمت غرب و شهرستان هاي 

قصرشيرين و سرپل ذهاب، گيالنغرب نيز آلوده مي شود. 
بر همين اس��اس ميزان آلودگي هوا در گيالنغرب مشخص نيست و در 
خبرهايي كه ميزان آلودگي تعيين مي ش��ود نامي از اين شهرس��تان به 
ميان نمي آيد و بسياري از سالمندان، كودكان، زنان باردار و افرادي كه به 
بيماري قلبي و ريوي مبتال هستند، مجبورند با اعالم آلودگي در شهرستان 
قصرشيرين، فعاليت هاي روزمره خود را محدود كنند حال اين كه ميزان 

آلودگي هوا طبيعتاً با شهرستان هاي مجاور متفاوت است. 
   شهرستان ها نيازمند ايستگاه پايش كيفي هوا 

سرپرست محيط زيست كرمانشاه مي گويد: »در استان كرمانشاه تعداد 
9 ايس��تگاه پايش كيفي هوا وجود دارد كه چهار ايس��تگاه در كالنشهر 
كرمانشاه واقع شده و پنج ايستگاه ديگر در شهرستان هاي اسالم آبادغرب، 
پاوه، س��رپل ذهاب، قصرش��يرين و كنگاور اس��ت. تعداد ايستگاه هاي 
پايش كيفيت هوا به نسبت تعداد شهرستان ها كمتر بوده و نياز است تا 

شهرستان هاي ديگر نيز به ايستگاه پايش كيفي هوا مجهز شوند.«
احد جليليان در خصوص عوامل آلودگي هوا ادام��ه مي دهد: »آلودگي 
و وجود گرد و غبار در هوا حاصل ناماليمات بش��ر با طبيعت است. قطع 
درختان، سدسازي بي رويه و در سال هاي اخير خشكسالي و كم باراني، 
وسعت زمين هاي خشك را افزايش داده و با وزش باد مستعد ايجاد گرد 
و غبار در هوا هستند، البته گرد و غبارهاي اخير در استان، منشأ داخلي 
نداشته و كرمانشاه كانون مولد گرد و غبار ندارد، اما ايجاد نوار سبز مرزي 
و كاشت درختان در مرز تا حد بسياري مي تواند مانند فيلتر عمل كند و از 

ورود گرد و غبار جلوگيري به عمل آورد.«
وي تصريح مي كند: »با توجه به آن كه گرد و غبار از مرز غربي كشور وارد 
مي شود و استان كرمانشاه و شهرستان هاي غربي در معرض آلودگي قرار 
دارند، ابتدايي ترين شهرستان هايي كه گرد و غبار به آنها وارد مي شود، 
شهرستان هاي قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالنغرب است كه با استفاده از 
ايستگاه هاي پايش كيفيت هوا، ميزان آلودگي سنجيده و به اطالع عموم 
مردم مي رسد، با اين وجود گيالنغرب ايستگاه پايش كيفي هوا نداشته و 
شاخص كيفيت هوا در ايستگاه سرپل ذهاب به اين شهرستان تعميم داده 
مي شود. همچنين در تعدادي از شهرستان هاي ديگر استان كرمانشاه نيز 
ايستگاه پايش كيفي هوا وجود ندارد و اداره  كل محيط زيست كرمانشاه 
در نظر دارد از رئيس جمهور مطالبه به عمل آورد تا با تأمين اعتبار نسبت 
به احداث ايستگاه پايش كيفي هوا در سه شهرستان گيالنغرب، روانسر و 
سنقر اقدام شود.« احداث تجهيزات تشخيصي براي تعيين ميزان آلودگي 
هوا براي مناطقي كه در معرض آلودگي هستند، حائز اهميت است، چراكه 
آلودگي هوا ارتباط مستقيمي با س��المت جامعه داشته و افراد حساس 
براي انجام فعاليت هاي روزمره خود بايد از ميزان آلودگي در محل زندگي 
خود اطالع داشته باشند. در حال حاضر شهرستان هاي ثالث باباجاني، 
داالهو، گيالنغرب، روانسر، هرسين، صحنه و سنقر ايستگاه پايش كيفي 
هوا ندارند كه اميد است با عنايت رئيس جمهور و با تأمين اعتبار، نسبت 

به احداث اين تجهيزات اقدامات الزم انجام گيرد.

ارائهخدماتدندانپزشكيرايگان
بههمتستاداجراييدرقزوين

خدمات دندانپزشكي رايگان طرح »لبخند احسان« به مردم در هفت 
نقطه محروم استان قزوين با همكاري گروه هاي جهادي آغاز شد. 
سيد مهدي ميرغفاري مدير ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( قزوين 
گفت: طرح لبخند احسان با هدف ارائه خدمات رايگان دندانپزشكي به 
خانواده هاي محروم از امروز در مسجد حضرت ابوالفضل )ع( واقع در 
محله محروم باغ نشاط اين استان آغاز ش��د. وي افزود: در اين مرحله 
400 نفر از مش��موالن جامعه هدف درمان خواهند شد.  مدير ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( استان قزوين ادامه داد: خدمات كامل 
دندانپزش��كي از قبيل ترميم، جرم گيري، كش��يدن دندان و آموزش 
بهداش��ت براي بيماران محروم جامعه هدف به صورت رايگان انجام 
خواهد شد.  ميرغفاري تأكيد كرد: اين طرح در ماه هاي آتي نيز در مناطق 
محروم و كم برخوردار به مرحله اجرا خواهد رسيد تا گام هاي بلندي براي 

درمان ساكنان مناطق محروم و كم برخوردار استان برداشته شود.

كانونكارآفريني
۴۵هزارو۷۹۴شغلايجادميكند

امس�ال به همت كان�ون كارآفرين�ي در آذربايجان ش�رقي 
مي ش�ود.  ايج�اد  اش�تغال   7۹۴ و  ه�زار   ۴5 ب�راي 
يونس طاهري معاون اش��تغال و كارآفريني اداره كل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي آذربايجان شرقي گفت: سال گذشته براي بيش از 16هزار نفر 
در استان شغل ايجاد كرديم و امسال نيز براي 45 هزار و 794 تعهد ايجاد 
شغل داريم.  وي افزود: كانون كارآفريني استان را تشكيل داده ايم و 12 نفر 
عضو هيئت امناي آن هستند كه شش نفر آنها از دستگاه هاي دولتي و شش 
نفر ديگر از دستگاه هاي خصوصي هستند و استاندار آذربايجان شرقي نيز 
رئيس هيئت امناي كانون است.  اين مسئول خاطرنشان كرد: اين كانون 
وظيفه دارد طبق ش��عار س��ال كميته مربوطه را در بخش هاي مختلف 
تشكيل دهد و مشكالت و مسائل را آسيب شناسي و عارضه يابي كند و 
راهكارها را مشخص نمايد.  طاهري گفت: حمايت و پشتيباني از كارآفرينان 

و معرفي آنها به عنوان الگويي براي جامعه از وظايف اصلي است.

نوسازي۷8درصدواحدهاي
روستايينهاوند

7۸درصد واحدهاي مسكن روستايي شهرستان نهاوند در 
استان همدان نوسازي شد. 

عليرضا نثاري رئيس بنياد مسكن نهاوند گفت: تعداد واحدهاي مسكوني 
روستايي اين شهرستان 26 هزار و 761 واحد و تعداد خانوارهاي روستايي 
اين شهرستان 23 هزار و 460 خانوار است كه از اين تعداد تاكنون 20 هزار 
و 300 واحد مسكن روستايي معادل 78 درصد در شهرستان مقاوم سازي 
شده است.  وي افزود: ميانگين نوسازي واحدهاي مسكن روستايي در 
همدان 64 درصد و ميانگين كش��وري 53 درصد اس��ت و شهرستان 
نهاوند رتبه  اول نوسازي مسكن روستايي را در استان و در كشور به خود 
اختصاص داده است.  اين مسئول ادامه داد: در حوزه بهسازي و عمران 
روستايي در شهرستان افزون بر 32 ميليارد تومان اعتبار ملي، استاني و 
نماينده مصوب شده تاكنون بيش از 16 ميليارد تومان در قالب 41 پروژه 

بهسازي روستايي تخصيص داشته كه در مرحله اجرايي  قراردارد.

   همدان   آذربايجان شرقي    قزوين

ثبتناممتقاضيانداراي۳فرزند
برايدريافتزمينرايگاندرخراسانجنوبي

تاكنون ۹35 متقاضي داراي سه فرزند      خراسان جنوبي
در خراس�ان جنوبي، ب�راي دريافت 
زمي�ن راي�گان در نهض�ت ملي مس�كن ن�ام نويس�ي كرده اند. 
معاون مسكن و س��اختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 
گفت: 935 متقاضي داراي س��ه فرزند براي دريافت زمين رايگان در 
خراس��ان جنوبي ثبت نام كردند.  وي افزود: افراد دارای بيشتر از سه 
فرزند نيز مي توانند با توجه به تكليف قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت  براي دريافت زمين يا واحد مس��كوني راي��گان با مراجعه به 

قسمت ثبت نام نهضت ملي مسكن اقدام كنند. 
اين مسئول درخصوص اين سامانه اعالم كرد: در سامانه طرح هاي حمايتي 
مسكن به آدرس https://saman. mrud. ir با انتخاب گزينه متقاضيان 
داراي سه فرزند به باال می توانند با توجه به قانون حمايت از خانواده و جواني 

جمعيت در بخش نوع سرپرستي، نام نويسي كنند. 
عليزاده گفت: در اين قانون زمين يا واحد مسكوني به متقاضياني تعلق 
مي گيرد كه زمان تولد فرزند سوم يا بيشتر آنها بعد از 24 آبان 1400 
باش��د.  همچنين در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، حتي 
متقاضيان داراي س��ه فرزند كه پيش از اين هم از تس��هيالت مسكن 
اس��تفاده كرده اند يا زمين ش��خصي دارند نيز مي توانند براي دريافت 

زمين يا واحد مسكوني رايگان نام نويسي كنند. 

۶۵هزارواحدمسكنمليدرشهرپرندساختهميشود
در طرح نهضت     تهران
مس�كن  ملي 
حدود ۶5 هزار واحد در پرند ساخته می شود. 
محسن وطن خواه مديرعامل شركت عمران 
ش��هر جدي��د پرن��د در مراس��م كلنگ زني 
ساخت65 هزار واحد در اين مكان گفت: شهر 
پرند به عنوان بزرگ ترين پايلوت مسكن مهر به 
حساب مي آيد.  وي افزود: كلنگ ساخت 3هزار 
واحد از طرح ملي مسكن به صورت رسمي در 
شهر پرند زده شد كه از چند روز قبل پيمانكار اين پروژه تحت عنوان قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( 
آغاز به كار كرد.  اين مسئول ادامه داد: قرار بر اين است تا 15 ماه آينده اين پروژه به بهره برداري برسد 
كه همزمان با س��اخت آن خدمات روبنايي شامل مسجد، مدرسه، فضاي س��بز و فضاي بازي براي 
كودكان توسط بخش خصوصي همزمان ساخته می شود و به بهره برداري می رسد.  وطن خواه گفت: 
اين پروژه در بهترين مكان شهر پرند و در نزديكي مركز شهر واقع شده كه خدمات زيربنايي و روبنايي 

كم و بيش در كنار اين پروژه قرار دارد. 


