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دانشبنيانهايمستقر در گيالن
حمايتهمهجانبهميشوند
آمادهسازی مرزهاي «خسروي» و «مهران»
براي پذيرايي از زائران اربعين
بعد از  2سال كرونايي
 3استان در آمادهباش برگزاري مراسم اربعين

چند سالي ميشود كه كرمانشاه در تالش اس�ت تا به عنوان يكي از
راههاي ثابت ورود و خروج زائران به عراق مطرح باش�د .مخصوص ًا در
زمان اربعين حس�يني كه ميليونها ايراني و خارجي ،مرزهاي غرب
كش�ور را براي اين كار انتخاب ميكنند .هرچند كرمانشاه از گذشته
ميزبان زائران كربال بوده ،ولي در برخي موارد و به خاطر مسائل امنيتي
كه بيشتر به طرف عراقي مربوط است ،مرز بسته ميشد و با آرامشدم
اوضاع ،كارها به روال قبل برميگش�ت .ناگفته نماند طي س�الهاي
اخير و به خصوص در چند سالي كه كرونا بسياري از كارها و سفرها را
توآمد زائران
تحتالشعاع قرار داده بود ،مرزهاي كرمانشاه براي رف 
مسدودبود،اماامسالايناستانخودرابرايپذيرايياززائرانحسيني
آماده كرده و به گفته مدير اجرايي ستاد مركزي اربعين ،مرزهاي مجاز
براي تردد زائران در اربعين س�ال جاري در س�ه اس�تان خوزستان،
توآمد
ايالم و كرمانش�اه پيشبيني ش�ده و تالش ميش�ود ت�ا رف 
زائران از «مرز خسروي» مش�ابه «مرز مهران» پايدار و دائمي باشد.

پس از دو س��ال محدوديت كرونايي ،پيشبيني ميشود امسال مسير
زائران اربعين در كرمانشاه بسيار شلوغ شود .براساس گزارش كميته
تأمين زيرساختهاي اربعين در اين استان امكانات تلفن و اينترنت در
مسير زوار تأمين و در پاركينگها نيز امكان پذيرش 45هزار خودرو و
 300اتوبوس فراهم شده است .پست دوم تأمين برق قصرشيرين در
حال تكميل است و كار س��اخت كارخانه بستهبندي آب نيز در مسير
اربعين به خوبي پيش ميرود .به گفته استاندار كرمانشاه ،زيرساختها
در مرز سومار نيز در حال تكميلشدن است تا در صورت امكان مسير
دوم تردد زوار در استان كرمانشاه باشد.
بهمن اميريمق��دم تأكيد كرد« :بايد ب��راي  2ميلي��ون و  500هزار
زائر اربعين در استان كرمانش��اه برنامهريزي كرد .پنج استان همدان،
كردس��تان ،قزوين ،گيالن و اردبيل اس��تانهاي معين كرمانشاه در
پذيرايي از زائران اربعين حسيني هستند».
چراغ سبز مرز خسروي براي عبور و مرور
مرز خس��روي به عنوان گزينه اول براي تردد زائران در كرمانش��اه به
حساب ميآيد .بر همين اساس مدير اجرايي ستاد مركزي اربعين گفته
كه زيرساختها براي تردد عاش��قان اباعبداهلل الحسين در اين مرز در
حال آماده شدن است.
اميد كوثريفر با بيان اينكه عالوه بر استانهاي ايالم و خوزستان ،در
كرمانشاه نيز اقدامات الزم براي تكميل زيرساختهاي مرز«خسروي»
و«قصرشيرين» در حال تكميل شدن است ،گفت« :اقدامات ديپلماتيك
توأم با تكميل زيرساختها در حال انجام است که پيشبيني ميشود در
اربعين پيشرو ،كرمانشاه مرز دوم تردد زائران اربعين حسيني باشد».
كوثريفر خاطرنشان كرد« :طبيعتاً از سال  1392به بعد بخش عمدهاي
از تردد زوار از مرز قصرشيرين و ساير مرزها به مرز مهران انتقال داده
شده و طي اين سالها اقدامات بسيار مهمي در مرز مهران با اهتمام و
همدلي و همراهي مسئوالن اس��تاني و ملي در اين مرز انجام شده ،اما
به موازات همين اقدامات در مرزهاي «چزابه» و «شلمچه» نيز انجام
شده است».
به گفته اين مسئول ،پيشرفتهاي زير ساختي در مرز خسروي كه تا
سال  1392فعال و تا  1398هم پيشرفت قابل قبولي داشت ،از آن زمان
به علت شرايط كرونايي كاهش يافت ،اما اين بدان معني نيست كه عبور
زائران از اين مرز منتفي شده باشد.
مدير اجرايي س��تاد مركزي اربعين تأكيد كرد« :بدون ترديد رويكرد
اصلي اين اس��ت كه با توجه به ظرفيت خوب و گسترده مرز خسروي،
اين مرز به عنوان يكي از مهمترين مرزهاي كشور در تردد زائران اربعين
مورد استفاده قرار گيرد».
آمادهباش ايالم براي پذيرايي از  5ميليون زائر
با افزايش تعداد ش��هرونداني كه به عشق امام حس��ين(ع) تصميم به
حضور در راهپيمايي عظيم اربعين گرفتهاند ،حاال پيشبيني ميشود
در س��ال جاري نزديك به 9ميليون نفر در اين مراس��م عظيم شركت
كنند كه حدود  5ميليون نفر از زائران ،مرز مهران را براي ورود و خروج
انتخاب خواهند كرد.
معاون امنيتي ،انتظامي وزارت كش��ور كه براي بازديد از وضعيت مرز
مهران و آخرين اقدامات انجام شده در اين نقطه مرزي جهت برگزاري
مراسم عظيم راهپيمايي اربعين حس��يني به ايالم رفته بود ،از توسعه
همه جانبه اين مرز خبر داد و گفت« :پيشبيني ميشود  ۴تا ۵ميليون
زائر از مرز مه��ران تردد كنند ،به همين خاطر تم��ام اقدامات عمراني
كه طي دو سال گذش��ته متوقف شده بود ،در دس��تور كار قرار گرفته
و با اقدامات جهادي اس��تاندار و مجموعههاي ديگر شاهد يك تحول
همهجانبه هستيم».
س��يدمجيد ميراحمدي تصريح ك��رد« :عقبماندگيهاي پروژههاي
اربعين به ويژهدر حوزه زيرساختها در حال جبران است».
مهدي جمالينژاد ،معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير
كش��ور نيز در بازديد از مرز مهران ،با بيان اينكه اين مرز مستعدترين
راه براي س��فر زائران اربعين حسيني اس��ت ،گفت« :هدف از سفر به
ايالم سنجشعملكرد استانهاي معين ،در راستاي تكاليف و وظايف
زيرساختي بر اساس مقدوراتش��ان بوده و مسئوالن استانهاي معين
موظفند تا نسبت به فرجام پروژههاي عمراني مرتبط با موضوع اربعين
در مرز مهران و مس��ير منتهي به اين مرز را به س��رعت به س��رانجام
برسانند».
در همين رابطه حسن بهرامنيا ،،اس��تاندار ايالم نيز با بيان اينكه تونل
شماره يك محور ايالم ـ مهران تا اربعين زير بار ترافيك ميرود و براي
تكميل اين تونل عالوه بر اعتبارات تعيين شده استاني از محل اعتبارات
سفر رياست جمهور به استان نيز استفاده شده است ،گفت« :عالوه بر
اعتبارات سفر رئيسجمهور به استان ،بخشي از  800ميليارد توماني
كه در ديدار با رئيسجمهوري مصوب شده بود هم براي تكميل پروژه
تونل ش��ماره يك محور ايالم  -مهران ،به اين پ��روژه اختصاص يافته
است» اما تمام كارها به استانها س��پرده نشده و محمدباقر محمدي
معاون عمليات امداد و نجات هاللاحمر كشور نيز از ايجاد پايگاههاي
ويژه امدادي در كنار پايگاههاي ثابت اس��تاني خبرداده و گفته است:
«در استان كرمانشاه با وجود تالشهاي بسيار ،موفق به ايجاد آشيانه
بالگرد هاللاحمر نشديم و با مشكل مواجه هستيم و اميد داريم با كمك
استاندار اين موضوع رفع شود».
همچنين وزارت نيرو درصدد است تا عالوه بر ايجاد سوله كارخانه آب
بستهبندي در كرمانشاه ،آب و برق مورد نياز آن را در كرمانشاه تأمين
كند تا در مدار توليد قرار گيرد.

شركتهايمستعد
گيالن
د ا نشبنيــ�ا ن
مس�تقر در اس�تان گيلان علاوه ب�ر درياف�ت
تس�هيالتكمبهره مانعزداي�ي ه�م ميش�وند.

فرهاد توكل��ي ،مدي��ركل ارتباط��ات و فناوري
اطالعات استان گيالن با بيان اينكه  73شركت
دانشبنيان در استان گيالن در حوزههاي مختلف
فعال هستند كه از اين تعداد17 ،شركت در حوزه
فن��اوري اطالعات فعاليت ميكنن��د ،گفت :اگر
شركتي مستعد دانشبنيان شدن است ،ادارهكل
ارتباطات با هم��كاري مجموعهه��اي ذيربط
موانع ش��ركتها را در مس��ير دانشبنيانشدن
رفع ميكند و وامهايي در اختيار اين ش��ركتها
قرار ميگيرد .وي با اش��اره به اينك��ه با توجه به
شعار سال ،با برنامهريزيهاي انجام شده توسعه
كيفي و كمي ش��ركتهاي دانشبني��ان مورد
توجه استاندار قرار گرفته اس��ت ،افزود :ادارهكل
ارتباطات و فناوري اطالعات اس��تان نيز توسعه
كمي و كيفي شركتهاي فناور در حوزه مربوط به
خود را در دستور كار قرار داده است .اين مسئول
ادامه داد :عالوه بر حمايتهايي كه معاونت علمي
رياستجمهوري به عنوان متولي اصلي اين حوزه
از شركتهاي دانشبنيان دارد ،وزارت ارتباطات
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برگزاري ۳۰۰برنامهفرهنگيبهمناسبت
سالگرد آزادسازي خرمشهر در فارس

نيز در حوزهه��اي مختلف اع��م از حمايتهاي
تس��هيالتي اقدام به پش��تيباني از شركتهاي
دانشبنيان كرده و وامهايي در اختيار شركتهاي
دانشبنيان ق��رار ميدهد .توكلي خاطرنش��ان
كرد :از اين رو اطالعرسانيهاي الزم انجام شد تا
شركتهاي دانشبنيان يا نوپا كه در زمينههاي
مختلف نظير پلتفرمهاي نرمافزاري ،توليد محتوا،
نرمافزارهاي موبايل ،بازيهاي موبايلي و مواردي
از اين قبي��ل فعاليت ميكنند از تس��هيالت در
نظر گرفته ش��ده بهرهگيري كنن��د .وي افزود:
حوزه ارتباط��ات و فناوري اطالعات مس��تقيماً
وظيفه دانشبني��ان كردن ش��ركتها را ندارد،
اما اگر ش��ركتي با دارابودن شرايط الزم مستعد
دانشبنيان ش��دن اس��ت ،ادارهكل ارتباطات با
همكاري مجموعههاي ذيربط نظير پارك علم
و فن��اوري و معاونت علمي موانع ش��ركتها در
مسير دانشبنيان شدن را رفع ميكند .مديركل
ارتباطات و فن��اوري اطالعات اس��تان گيالن با
بيان اينكه حوزه ارتباطات و فن��اوري اطالعات
زيرساختي اس��ت كه امروزه در تمامی بخشها
نقشآفريني ميكند ،تصريح كرد :در بستر فناوري
اطالعات نرمافزاره��اي مختلف در مجموعهها و
سازمانهاي مختلف راهاندازي ميشود.

همزمانباسالگرد
فارس
آ ز ا دس�ا ز ي
خرمشهر به همت سپاه فجر بيش از ۳۰۰عنوان
برنامه شاخص در استان فارس برگزار ميشود.

س��رهنگ پاس��دار قاس��م عليپ��ور ،مع��اون
هماهنگكننده س��پاه فجر فارس در نشس��ت
خبري اعالم ويژه برنامههاي سالروز آزادسازي
خرمش��هر با اش��اره به برگزاري بي��ش از ۳۰۰
عنوان برنامه در اين ايام گفت :بازسازي عمليات
كربالي ۴و بيتالمقدس در شهر آباده ،برگزاري
جش��نوارههاي مختل��ف هن��ري ،افتتاح يك
گالري ب��زرگ در ادامه كنگره ب��زرگ محمد،
پيامبر رحمت از جمله اين برنامههاس��ت .وي
افزود :عالوه براين همايشها و نمايش��گاههاي
مختلف دفاعمقدس در س��طح اس��تان ،جشن
پيروزي ،جلسات س��خنراني و بصيرتافزايي،
رونمايي از كتابهاي دفاعمقدس ،شب شعر و
خاطرهگويي ،سخنراني قبل از خطبههاي نماز
جمعه با موضوع آزادس��ازي خرمشهر از جمله
كارهاي پيشبيني ش��ده براي اين روز اس��ت.
معاون هماهنگكننده سپاه فجر فارس شركت
در برنامههاي پيشبيني ش��ده از سوی ارتش و
رژه ،سرودهاي پاتوقي به همت بسيج هنرمندان

در محالت مختلف ،س��ه پيش يادواره شهداي
طالب ،سركش��ي از خانوادههاي شهدا طالب و
اجراي س��رود يك هزار نفري در قله برف ريزان
س��پيدان را از ديگر اقدامات عنوان كرد .حضور
فرماندهان دف��اع مقدس در برنامه كش��وري،
برگزاري مراسم سالگرد سيدالشهداي مقاومت
فارس ،حاج عبداهلل اسكندري ،رونمايي از آلبوم
سرود شهداي فارس و شهداي شاخص ۱۴۰۱
استان رااز ديگر برنامههاي سپاه فجر فارس است
كه معاون هماهنگكننده س��پاه فجر از آن ياد
كرد .در ادامه ،مسئول كنگره سرداران و ۱۵هزار
شهيد فارس گفت :س��وم خرداد معجزهاي جز
معج��زه خداوند نبود و عملي��ات بيتالمقدس
يكي از عملياتهاي فاخ��ر در دفاع مقدس بود
که باعث ش��د رزمندگان ما بع��د از آن قدرت و
روحيهاي دوچندان بگيرند .سيدمرتضي آلعلي،
با اشاره به  ۱۹هزار اسير عراقي در اين عمليات
تصريح كرد :عمليات بيتالمقدس از بزرگترين
نيروهاي ايراني در هشت سال دفاع مقدس بود
و به عنوان كارآمدترين عمليات در دنيا معرفي
شده است كه سه هفته به طول انجاميد .وي از
شگفتيهاي اين عمليات در دنيا را ۱۶هزار نفر
تلفات و ۱۹هزار نفر اسير عنوان كرد.

ت در لرستان
ايجاد قرار گاههاي جهادي با هدف رفع محرومي 

2میلیون و 700هزار رأس دام سبك واكسيناسيون ميشوند

احسانجهانبخش،مسئولبسيجسازندگيلرستان
در جلسه توجيهي كارگروههاي تخصصي مجمع
جهادگران اين استان با اشاره به اينكه  2هزار و ۵۸۳
گروه جهادي و  ۳۰هزار عضو در بس��يج سازندگي
لرس��تان در عرصههاي مختلف سازماندهي شده
است ،افزود :در تيپ 2لشكر  ۸۴لرستان گروه جهادي تشكيل شده و به فعاليتهاي مختلف پرداختند .وي با
اشاره به تشكيل ۷۰۷صندوق قرصالحسنه خانگي ،مردمي و مستقل در سطح استان و با نظارت بسيج سازندگي
لرستان ،سرمايه اين صندوقها را ۲۵ميليارد تومان اعالم كرد و افزود :با توجه به گردش مالي براي اعضا دو برابر
موجودي وام گرفتيم .مسئول بسيج سازندگي سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به اعطاي ۶۰ميليارد
تومان تسهيالت از اعتبارات دولتي و بنياد علوي به تعداد بيش از  ۲هزار نفر در سطح استان تصريح كرد :اين
اعتبارات در قالب وام مشاغل خانگي ،صنايع تبديلي ،كشاورزي و حاشيه شهر اعطا شده است.

محمد اسدي ،مدير كل دامپزشكي چهارمحال
و بختياري بابيان اينكه واكسيناسيون دام سبك
در اين استان آغاز شده اس��ت ،گفت :دامها در
برابر بيماري طاعون نشخوار كننده ،آبله و شاربن
واكسينه ميشوند .وي افزود 2:ميليون و ۷۰۰هزار رأس دام سبك در برابر اين سه بيماري واكسيناسيون
ميشوند .اين مسئول ادامه داد :از اين تعداد دام يك ميليون و ۵۰۰هزار رأس متعلق به عشاير استان است.
اسدي با بيان اينكه هيچ گونه كمبودي در بخش داروي دام در استان وجود ندارد ،گفت :تا كنون هيچ
بيماري در بخش دام سبك در چهارمحال و بختياري مشاهده نشده است .وي با اشاره به واكسيناسيون
بيش از  ۴۰۰هزار قطعه طيور بخش روستايي به صورت رايگان افزود :اين طرح سال گذشته با همكاري
بسيج سازندگي چهارمحال و بختياري و گروههاي جهادي انجام گرفته است.

قرارگا هه�اي
لرستان
جه�ادي در
شهرستانهاي استان لرستان با هدف رفع
محرومیتها ايجاد ميشود.

قم

چهارمحال وبختياري واكسيناسيون
 2ميلي�ون و
 ۷۰۰هزاررأسدامسبكدراستانچهارمحال
وبختي�اري در براب�ر بيماريه�اي طاعون
نش�خوار كننده ،آبله و ش�اربن آغاز ش�د.

خراسان شمالي

ساخت  ۱۷۰واحد مسكوني در قم
آغاز شد

ساخت  170واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن در استان
قم آغاز شد.

محمد صادقي ،مديركل راه و شهرسازي قم گفت :عمليات اجرايي
ساخت  ۱۷۰واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن در شهرهاي
كمتر از  100هزار نفر جمعيت استان آغاز شد .وي افزود :باتوجه
به تراكم جمعيت در اينشهر و مهاجرپذيربودن اين شهر ،سياست
توسعه زيرساختهاي حوزه راه و مسكن در ساير شهرهاي استان
مانند كهك ،دستجرد ،جعفريه ،قنوات و ديگر شهرها در دستور كار
اين اداره كل است .اين مسئول در خصوص جزئيات توزيع ساخت
اين واحدها توضيح داد :در شهر كهك يكصد واحد ،در شهر قنوات
 ۶۰واحد و در شهر جعفريه ۱۰واحد ،عمليات اجرايي ساخت آنها
امروز ش��روع ش��د .صادقي گفت :متقاضيان اين واحدها از ميان
ثبتنامكنندگان فاز يك 2 ،و  6خواهند بود.

 5اثر تاريخي در خراسان شمالي
مرمت شد

پن�ج اث�ر تاريخ�ي در شهرس�تانهاي بجن�ورد ،جاجرم،
مانه و س�ملقان در اس�تان خراس�ان ش�مالي مرمت ش�د.

عل��ي مس��توفيان ،مدي��ركل ميراثفرهنگ��ي ،گردش��گري و
صنايعدستي خراسان شمالي با اش��اره به اينكه پنج اثر تاريخي
خراسان شمالي نيز در سال گذشته در فهرست آثار ملي به ثبت
رسيدند ،گفت :اين آثار تاريخي ش��امل پناهگاه نقوش صخرهاي
تكه نرگس��لو بجنورد ،نقوش صخ��رهاي زينكانلو ف��اروج ،حمام
روستاي سرچشمه اسفراين ،شغال تپه روس��تاي دشت گرمه و
تپه شتر گلو روستاي قلعه پير مانه و سملقان هستند .وي با اشاره
مرمت و ساماندهي محوطه تاريخي ريوي افزود :عمليات مرمت
و ساماندهي بقاياي معماري و س��اماندهي مسيرهاي دسترسي
و احداث ساختمان معرفي گردش��گري محوطه تاريخي ريوي با
اعتباري بالغبر  ۱۹ميليارد ريال انجامشده است.

خراسان جنوبي

 4نقطه پر حادثه جادهاي
در خراسان جنوبي ايمن شد

چه�ار نقط�ه پ�ر حادث�ه ب�ه منظ�ور كاه�ش س�وانح
ج�ادهاي در اس�تان خراس�ان جنوب�ي ايمنس�ازي ش�د.

لونقل جادهاي
محمد فدوي ،معاون راهداري اداره كل راهداري و حم 
خراسان جنوبي با اشاره به ايمنس��ازي چهار نقطه پر حادثه در اين
اس��تان و با بيان اينكه از ابتداي سال براي ايمنس��ازي محورهاي
مواصالتي استان اقدامات زيادي صورت گرفته است ،گفت :تعمير يا
جايگزيني حفاظ ۲۵۰متر گاردريل و نصب ۵۴۰متر نيوجرسي شش
ط
متري از اقدامات انجام شده است .وي افزود :اجراي  ۳۰كيلومتر خ 
كشي سرد ،نصب ۴۱۰عدد تابلوي اخطاري ،انتظامي و عالئم جادهاي،
ايمنسازي و آشكارسازي چهار نقطه پر حادثه از ديگر اقدامات ايمني
انجام شده است .اين مسئول ادامه داد :ايمنسازي و افزايش ضريب
ايمني جادههاي استان با تعمير و نصب گاردريلها ،نصب نيوجرسي و
ايمنسازي و آشكارسازي دور برگردانها در حال انجام است.

كمكهزينه ترخيص از مراكز بهزيستي300ميليون تومان شد

كمكهزينهترخيص
خراسان رضوي
از مراكز بهزيستي از
 ۴۵ب�ه ۳۰۰ميلي�ون توم�ان افزاي�ش پي�دا كرد.

عليمحمد قادري ،رئيس سازمان بهزيستي كشور
در سفر به خراسان رضوي در خصوص برنامههاي
دولت سيزدهم براي تغيير ساختار اين سازمان
گفت :با توجه به تمهيداتي كه انديش��يده شد،
كمكهزينه ترخيص از مراكز بهزيستي از  ۴۵به
 ۳۰۰ميليون تومان افزايش پيدا كرد .وي با بيان
اينكه بهزيستي اينگونه عمل نخواهد كرد كه پول
از دولت بگيرد و مس��تقيم به مددجويان بدهد،
بدون اينكه در توانمندس��ازي آنها نقشي داشته
باشد ،افزود :به همين منظور كالس هايي دراين
زمينه تشكيل شده تا ضمن آموزش آنها را براي
فعاليت وبي نياز بودن به اين سازمان آماده سازيم.
اين مس��ئول با بيان اينكه ب��ا تالشهاي صورت
گرفته همچنان مشكالت و آسيبهاي اجتماعي
وجود دارد كه بايد اين امور رفع شود ،تصريح كرد:

حوريه ملكي

بايد مشكالت و آسيبهاي حل نشده را پيدا كنيم.
قادري با تأكيد بر ظرفيتهاي جهادي و مردمي
گفت :براي اينكه موتور آسيبهاي اجتماعي از
كار بيفتد ،بايد يك شتابدهنده تعريف شود كه
هم بتواند مراقبت و صيانت كند و هم دستورالعمل

طرح توسعه توليد كود شيميايي و قند كله بوشهر افتتاح شد

طرحتوسعهتوليد
بوشهر
كود شيميايي و
قندكلهدراستانبوشهرتوسطرئيسجمهوروبه
ص�ورت ويدئ�و كنفران�س افتت�اح ش�د.

احمد دش��تيزاده ،مديرعام��ل منطقه ويژه
اقتصاد بوش��هر در آيين بهرهبرداري دو پروژه
سرمايهگذاري دراين استان كه به صورت ويدئو
كنفرانسي عصر روز پنجش��نبه گذشته انجام
شد ،گفت :اين پروژهها شامل طرح توسعه توليد
توليد كود شيميايي و قند كله است كه براي اجراي آنها در مجموع  ۵۲۰ميليارد ريال سرمايهگذاري
وبراي  ۲۷۶نفر اش��تغال فراهم كرد .وي افزود :هماكنون در منطقه ويژه اقتصادي بوش��هر ۸۰واحد
صنعتي در مجموع با اشتغال بيش از يكهزار و  ۷۰۰نفر فعال هستند؛ منطقه ويژه اقتصادي بوشهر در
راستاي تحقق شعار سال تمام تالش خود را براي افزايش توليد و اشتغال با رويكرد دانش بنيان به كار
گرفته است .اين مسئول ادامه داد :توسعه و تقويت سرمايهگذاري از اولويتهاي راهبردي منطقه است
كه در اين زمينه تسهيلگري براي سرمايهگذاري در منطقه به صورت ويژه دنبال ميشود.

كاربردي داشته باشد كه همه آن در ظرفيتهاي
جهادي و مردمي نهفته است .وي با اشاره به حل
مشكالت كودكان كار هم افزود :همچنين براي
رشد و توانمندسازي آنها بايد كانوني شكل بگيرد
تا مشكالتشان حل شود .قادري در خصوص بانوان

سرپرست خانوارهم گفت:از اين پس در بهزيستي
بانوي سرپرست خانوار ميگوييم و معتقديم يك
برنامه جامع براي توانمندسازي آنها بايد تدوين
شود كه كارهايي آغاز ش��ده و در حال انجام آن
هستيم .وي نگهداري و توانبخشي معلوالن ايزوله
در مراكز شبانهروزي از گروههاي مختلف معلوالن
و همچنين اورژانس اجتماعي را از ديگر خدمات
بهزيستي برشمرد و گفت :در نظر داريم از ظرفيت
گروههاي جهادي ،مركبداران اربعين استفاده
ك��رده و  ۱۰هزار مددجوي بهزيس��تي را در ايام
اربعين به زيارت امام حسين(ع) بفرستيم .رئيس
سازمان بهزيستي كشور ،كمك به راندن ويلچر
ويلچرنشينان ،همراهي و همپايي با معلوالن سرپا،
كمكهاي مادي و معنوي ،خدمات بهداش��تي،
درماني ،تغذي��هاي و هرگونه همراهي و همپايي
با مددجويان براي انجام اين سفر بزرگ و دشوار
را از جمله كارهايي اع�لام كرد كه افراد داوطلب
ميتوانند براي آنها انجام دهند.

راه اندازي 40مدرسه تخصصي«حفظ قرآن همراه با تحصيل» در كشور

۴۰مدرسهتخصصي
فارس
«حفظ قرآن همراه
ب�ا تحصي�ل» در كش�ور راه ان�دازي ميش�ود.

حجتاالسالم عليرضا شاهسوني ،مدير مسئول
موسسهبيتاالحزاندرنشستراهاندازيمدارس
حفظ قرآن كريم همراه با تحصيل كه با حضور
بيش از  ۷۰نفر از مديران و مسئوالن اين مركز
در فارس برگزار ش��د ،گفت :طي تفاهمنامهاي
كه با آموزش و پرورش منعقد شده ۴۰مدرسه
تخصصي حفظ قرآن كريم همراه با تحصيل به زودي فعاليت خود را در سطح كشور آغاز ميكند .وي
افزود :نهادينه كردن نظام آموزشي قرآن محور ،اصليترين علت راهاندازي اين مدارس است و سعي ما ايجاد
تحولي بنيادين در سيستم آموزشي كشور است و در صورت فراهم شدن زيرساختهاي الزم بهزودي
در سطح كالن نيز اجرايي ميشود .اين مسئول قرآني ادامه داد :اجراي اين طرح نه تنها دانشآموزان
را از كسب علم دور نميكند ،بلكه هر محصل به موازات آموزش تحصيلي خود ،حفظ ،تجويد ،روخواني
و تفسير قرآن را نيز فرا ميگيرد كه اين خود فرصتي مناسب براي جويندگان واقعي علم به شمار ميرود.

زندگي سخت در سيستان و بلوچستان
با تبديل بادهاي  120روزه به  220روز
با آغاز وزش بادهاي 120روزه در سيس�تان و بلوچستان ،از امروز
وضعيت بخش اعظمي از اين اس�تان نارنجي و قرمز ميش�ود .به
گفته مديركل هواشناس�ي سيستان و بلوچس�تان ،طوفانهاي
پيشرو ميتوانند به بخش كش�اورزي و گلخانهها خس�ارت وارد
كرده و پرواز هواپيماها را با اخالل مواجه كنند ،اما مسئله مهمتر
اينك�ه رئيس مرك�ز ملي پي�ش بيني س�ازمان هواشناس�ي كل
كشور اعالم كرده ،بادهاي «۱۲۰روزه سيس�تان» حاال به ۲۲۰روز
رس�يده كه ميتواند زندگي س�اكنان اين مناطق را به ش�دت به
چالش بكش�د و موجب از بين رفتن بس�ياري از مش�اغل ش�ود.

از همين ام��روز ،هفته سيستانوبلوچس��تانيها با گ��رد و خاك آغاز
ميشود و براساس پيشبيني هواشناسي استان با شدت گرفتن بادهاي
120روزه در منطقه سيستان ،هشدار سطح نارنجي صادر میشود حتي
احتمال قرمز شدن وضعيت هم وجود دارد.
مديركل هواشناسي استان سيستانوبلوچستان با بيان اينكه طوفان
در اين مناطق سبب كاهش ديد و كيفيت هوا ميشود ،گفت« :از امروز
تا روز دوش��نبه وزش باد ش��ديد تا خيلي شديد س��بب ايجاد طوفان
گردوخاك در شهرس��تانهاي منطقه سيستان ش��امل زابل ،زهك،
نيمروز ،هامون و هيرمند خواهد شد .در كنار اين طوفان دماي هوا نيز
در اين مناطق  4تا  6درجه خنكتر خواهد ش��د ».محسن حيدري با
اشاره به احتمال خسارت اين طوفان به محصوالت كشاورزي ،گلخانهها
و شايد لغو پروازها در اين منطقه ادامه داد« :در برخي ساعات افزايش
غبار در نوار شرقي و غرب استان نيز پيشبيني ميشود ».به گفته اين
كارشناس ،وزش باد شديد و گرد و خاك در نوار شرقي و غرب استان در
برخي ساعات به ويژه در دلگان ،فنوج ،شمال ايرانشهر ،شرق ميرجاوه،
گلشن ،سراوان ،خاش و ميرجاوه و ش��ورگز احتمال اختالل در تردد
جادهاي و ريلي را نيز به همراه خواهد داش��ت .مديركل هواشناس��ي
سيس��تان و بلوچس��تان توصيه كرد :مردم از قرارگرفتن در فضاي باز
و تردد غيرضروري در جادههاي شمال اس��تان و جادههاي منتهي به
استانهاي خراسان جنوبي و كرمان تا حد امكان اجتناب كنند.
بادهاي  220روزه و خسارات بيشمار
نوبلوچستان هر روز بدتر از ديروز ميشود و حاال شرايط
وضعيت سيستا 
طوري شده است که اگر طوفانهاي ش��ن چند روز ديگر ادامه داشته
باشند ،بايد نامشان را از  120روزه به كل سال تغيير دهند.
روز گذشته رئيس مركز ملي پيش بيني سازمان هواشناسي كشور اعالم
كرد « :بادهاي « ۱۲۰روزه سيس��تان» حاال به  ۲۲۰روز رسيده است.
اين مسئله ميتواند زندگي مردم را به چالش بکشد و مشاغلي همچون
كشاورزي و دامداري را از بين ببرد ».صادق ضيائيان با بيان اينكه دماي
هوا در اين منطقه نيز دو درجه افزايش يافته است ،ادامه داد« :باتوجه
به خشكسالي سه دهه اخير امسال شرايط اقليمي دشوارتر شده و مردم
بايد هشدارهاي هواشناسي را جدي بگيرند».
وي به اهميت راهاندازي مراكز پيش بيني هوا در سيستان و بلوچستان
اش��اره كرد و گفت« :در اين سفر براي بررسي مش��كالت پيشبيني
دريايي ،از سواحل مكران و ايستگاههاي هواشناسي خاش ،ايرانشهر،
سرباز و چابهار بازدید و با كارشناسان استان گفتوگو شد».
رئيس مركز ملي پيش بيني سازمان هواشناسي كشور تصريح كرد« :از
صنعت شيالت گرفته تا صنايعي كه بتوان از آنها كسب درآمد كرد ،همه
نيازمند پيشبينيهاي دريايي هستند ،بنابراين تقويت پيشبينيهاي
دريايي در دس��تور كار قرار دارد تا با توجه به شرايط دريايي و سواحل
مكران بتوانيم از اين ظرفيت براي توسعه استان استفاده كنيم».

بوشهر :سيدمحمد دستغيبي ،معاون امور عمراني استاندار بوشهر
از آغاز ساخت بيش از ۸هزار واحد مسكوني در قالب طرح نهضت ملي
مسكن در این اس��تان خبر داد و گفت :بهزودي س��اخت  6هزار واحد
مسكوني ديگر در شهرها و روستاهاي استان آغاز ميشود.
لرستان :احمدرضا دالوند ،معاون هماهنگي امور عمراني استانداري
لرستان از اختصاص زمين براي برپايي موكبهاي اين استان در پايانه
مرزي ايالم در پيادهروي اربعين خبر داد.
سيستان وبلوچستان :محمدجواد بلورچي ،مدير پروژه آب ژرف
گفت :نخستين چاه ژرف كشور تحت عنوان چاه سيستان يك در منطقه
شهر سوخته شهرستان زابل در س��ه مرحله تا  3هزار متر حفاري شد
كه به منابع آبي خوبي رسيد .آب حاصل از چاه آزمايش شد كه نشان
داد سن آب نسبت به خيلي از آبخوانهاي كشور كمتر است .بلورچي
افزود :آب اين چاه از لحاظ مواد راديواكتيو هيچگونه آلودگي نداشته و
فاقد فلزات سنگين و خودجوش است .نام اين آبخوان وسيع را كه داراي
حجم بسيار زيادي آب است ،آرتزين زابل گذاشتيم.
آذربايج�ان غرب�ي :ناص��ر عتباتي ،رئي��س كل دادگس��تري
آذربايجانغربي گفت :در حال حاض��ر  ۳۳۲زنداني با جرايم غيرعمد
چش��م انتظار نگاه مهربانانه افراد نيكوكار و خيران هس��تند كه از اين
تعداد نزديك به  ۴۰نفر محكوم به پرداخت مهريه در بند هستند.
اردبيل :حبيب ابراهيمپور ،رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل
گفت :براي اينكه بتوانيم مسير توسعه دانشبنيان را رقم بزنيم توسعه
آزمايشگاهتخصصي و مراكز رش��د هدفگذاري شده است .ابراهيمپور
افزود :محصوالت توليدش��ده دانشبنيان مبتني بر نياز و فناوريهاي
جديد در دستور كار است و به همين منظور شركتهاي دانشبنيان با
توليد محصوالت محقق شده و در اين زمينه برنامهريزي شده بتوانيم
مشكالت موجود را برطرف كنيم.
آذربايجان ش�رقي :احمد حمزه زاده ،مديركل ميراثفرهنگي،
گردشگري و صنايعدستي آذربايجانشرقي در آيين گراميداشت روز
جهاني موزهها و ميراثفرهنگي ،با تأكيد ب��ه اينكه مواريث فرهنگي
و موزهها عام��ل تقويت هويتتاريخي جوامع اس��ت ،گف��ت :با توجه
به ظرفيتهاي متنوع و نفاس��ت آثار تاريخ��ي و موزههاي موجود در
آذربايجان شرقي ،ميتوان اين موضوع را دريافت كه با هويت تاريخي
جامعه ما از جايگاه و ارزش ويژهاي برخوردار اس��ت ،لذا الزم اس��ت تا
تمامي اقدامات اجتماعي و مدني ما در اين راس��تا بيش از پيش دقيق
و تخصصيتر باشد.
خراسان رضوي :با حضور معاون وزير نيرو فاز اول اولين نيروگاه
 ۲۰۰كيلوواتي انشعابي كش��ور در محل زنجيره توليدي پيشرو صالح
كاشمر افتتاح شد .محمود كماني با بيان اينكه اكنون در تأمين سوخت
به خصوص در ناحيه خراسان چون منابع گازي كمتري وجود دارد ،با
مشكل مواجه هستيم ،افزود :براي رفع اين مش��كل بايد با سرعت به
سمت انرژيهاي تجديدپذير حركت نمود.

