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يادواره شهداي روحاني خراسان جنوبي
سوم خرداد برگزار ميشود
 157مصوبه سفر رئيسجمهور
درآذربايجان غربي

روزجمعههيئتدولتبههمراهرئيسجمهورواردآذربايجانغربيشد
و در اين سفر هر كدام از وزرا جداگانه براي بررسي مسائل و موضوعات
گوناگونعازمشهرهايمختلفاستانشدند.درپاياناينسفريكروزه
مجموع ًا  ۱۵۷طرح در حوزههاي مختلف كشاورزي ،را هوشهرسازي،
نيرو و بهداش�ت به تصويب رس�يد و عالوه بر برنامهريزي براي رفع
محروميت از مناطق كمبرخوردار و روستاهاي استان در بخش اشتغال
نيز۲هزارميلياردتومانتسهيالتبرايايجادمشاغلكوچكو۲۰هزار
ميليارد تومان نيز براي كمك به ازدواج جوانان تأييد و تصويب ش�د.

سفر رئيسجمهور به آذربايجان غربي مصوبات و دستاوردهايي داشت
كه حاال شهروندان اين استان منتظر اجراييشدن آنها هستند تا شاهد
تغيير در وضعيت كنوني و پيش��رفت امور باش��ند .آنطور كه معاون
اجرايي رئيسجمهور عنوان كرده ،براي اين سفر چند صد ساعت كار
كارشناسي انجام شده بود و در نهايت ۱۵۷طرح كه در استان ضرورت
داش��ت و مورد نياز بود ،به تصويب رس��يد؛ طرحهايي كه حاال بايد در
بخشهاي مختلف زيربنايي ،بهداش��ت ،آب و خاك ،رفاه و اجتماعي،
ورزش ،آموزش و نظامي و انتظامي اجرايي شوند.
اتمام طرحهاي نيمهتمام در دستور كار
در سفر روزجمعه رئيسجمهور به آذربايجان غربي ،شهرستانهاي مهاباد،
مياندوآب و پيرانش��هر مورد بازديد قرار گرفتند و ديدارهايي با مردم اين
شهرستانها انجام ش��د .با توجه به اينكه اعالم شده در دولت سيزدهم و
با برنامهريزيهای انجام شده حجم صادرات سيب آذربايجان غربي از نظر
حجم پنج برابر و از نظر ارزش شش برابر تعريف شده است ،بنابراين در گام
اول بايد موانع كشاورزي استان رفع و از آن مهمتر الگوي كشت اصالح شود.
همچنين آذربايجان ميتواند از ظرفيت مرزها و گمركات بهره ببرد و تجارت
با همسايگان را افزايش دهد .رئيسجمهور وقتي ميخواست آذربايجان
غربي را به مقصد تهران ترك كند ،در مورد دس��تاوردهاي سفرش گفت:
«مسئله اصلي مردم مسکن است که در اين سفر مصوب شد ۴۹هزار واحد
مسكوني در استان ساخته شود و همچنين صندوق توسعه و پيشرفت براي
رفع مشكالت اقتصادي ،اشتغال و توسعه ايجاد ميشود و برنامهاي براي
توسعه معادن استان و حضور بخش خصوصي و سرمايهگذاران دولتي در
حوزه معادن داريم كه در كنار اجراي اين طرحها حق مالكان معادن در خود
استان هزينه شود ».حجتاالسالم سيدابراهيم رئيسي با بيان اينكه احياي
درياچه اروميه يكي از برنامههاي دولت است ،ادامه داد« :نسبت به احياي
اين درياچه اقداماتي صورت گرفته ،ولي منجر به نتيجه نشده است ،بنابراين
از اولويتهاي مهم دولت به ثمر رساندن برنامهها و طرحهاي احياي درياچه
اروميه است ».رئیس جمهور با اشاره به سفرش به پايانه مرزي تمرچين نيز
تصريح كرد« :خوشبختانه در مدت كوتاهي شاهد افزايش  ۵۰درصدي
صادرات از منطقه هستيم ».در پايان اين سفر ،معاون اجرايي رئيسجمهور
نيز با بيان اينكه اعتب��ارات خوبي در زيرس��اخت راه و راه آهن ،آموزش و
كشاورزي تخصيص داده شده است ،گفت« :در بخش اشتغال۲هزار ميليارد
تومان تسهيالت براي مشاغل كوچك تأمين اعتبار شد و مبالغ خوبي براي
س��رمايه گذاري و اتمام طرحهاي نيمهتمام پيشبيني گردید ».صولت
مرتضوي با اشاره به اينكه  ۲۰هزار ميليارد تومان در بخش ازدواج جوانان
تصويب شد ،ادامه داد« :براي تكميل طرحهاي احياي درياچه و انتقال آب و
ساير طرحها و تكميل سدها اعتبار خوبي پيشبيني كرديم».
افتتاح مرز رازي تا  2ماه آينده
آذربايجان غربي ميتواند روزهاي خوبي را در پيش داشته باشد به شرطي
كه مصوبات اين س��فر در كمترين زمان ممكن عملياتي شود و با اجراي
آنها چرخهاي اقتصاد به حركت در بيايد .اح��داث بازارچه مرزي ،ايجاد
كمربندي ،تكميل ورزشگاه ۵هزار نفري ،رفع مشكل فروش سيب با توليد
ساالنه ۲۰۰هزار تن ،احداث واحدهاي صنايع تبديلي ،احداث پاياب سدها،
كمبود آب كشاورزي از مهمترين مطالبات مردم سلماس در بازديد وزرا و
هيئت همراه از اين منطقه بود .در این رابطه ،وزير راه و شهرسازي با اشاره به
عقبماندگيهاي جدي استان در بخش راه به ويژه در بخش روستايي گفت:
«در اين سفر۷هزار ميليارد تومان براي جادههاي استان اختصاص داديم ،اما
نيازمند اعتبارات بيشتري هستیم ».رستم قاسمي با اشاره به نواقص راهآهن
نيز تصريح كرد« :براي رفع نواقص زمانبندي كرديم و مطمئن هستیم ايجاد
اداره كل راه آهن آذربايجان غربي ميتواند تحول بزرگي ايجاد كند ».وي از
تخصيص اعتباراتي براي تكميل پايانههاي مرزي و افتتاح مرز رازي تا دوماه
آينده خبر داد و گفت« :در نهضت ملي استان وضعيت خوبي دارد و عمليات
ساخت  ۴۰هزار واحد آغاز شده كه نصف واحدهاي مورد نياز است».
ساخت هزار مسكن مددجويي
رفع محروميت از مناطق روستايي از جمله تصميمات مهم دولت بود كه
در سفر رئيسجمهور در دستور كار قرار گرفت .با استناد به صحبتهاي
معاون مناطق محروم رياست جمهوري ،هماكنون  ۳۵درصد جمعيت
آذربايجان غربي ،روستايي هستند كه شاخصهاي راه روستايي ،اجراي
طرح هادي ،گاز و اينترنت در اين مناطق پايينتر از شاخصهاي كشوري
است .دكتر اميرحسين مدني گفت« :در اين سفر ۲هزار ميليارد تومان
براي ايجاد  ۲۰هزار شغل و یکهزار مس��كن مددجويي تصويب شده و
مدارس كانكسي و كاه گلي جمعآوري خواهد شد ».وي كمبود امكانات
و نيروي انساني متخصص در بخش سالمت ،نبود راه دسترسي مناسب
با وجود ظرفيتهاي معدني و گردشگري را از معضالت مهم تكاب عنوان
كرد و ادام��ه داد« :بايد براي اجراي دس��تور رئيسجمهور و اختصاص
ك متولي تعيين شود».
۱۵درصد درآمد معادن به مردم ي 
زمستان روشني در راه است
خبر خ��وب براي آذربايجانيها اينكه قرار اس��ت مش��كل آب ش��رب
۷۰۰روستا به همت دولت سيزدهم به پايان برس��د .برهمين اساس،
جهاد آبرساني در كشور در بخش آب روستايي با هدفگذاري ۱۰هزار
روس��تا آغاز ش��ده و اعتبار مش��خصي هم براي آن در نظرگرفته شده
اس��ت .معاون حقوقي ،پش��تيباني و مجلس شوراي اس�لامي با بيان
اينكه سهم آذربايجانغربي در طرح اوليه ۳۵۴روستا و در طرح ثانويه
۴۰۴روستاست ،گفت« :اين طرح طي  ۳۰ماه اجرايي ميشود و اعتبارات
آن تخصيص يافته و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد ».احمد حيدري
افزود« :زمستان بدون قطعي برق را در كشور سپري خواهيم كرد و البته
براي تحق��ق كامل اين ام��ر ،همراهي مردم و مس��ئوالن يك ضرورت
اس��ت ».نكته حائز اهميت در س��فر رئيسجمهور به آذربايجان غربي
ديدار منتخبان قشرهاي مختلف با ايشان بود كه در اين جلسه ،معرفي
يكي از جوانان هر استان به عنوان مشاور رئيسجمهور ،توجه به رشد
فرزندآوري ،توجه به توزيع عادالنه در استفاده از ظرفيت مستعد اقشار
مختلف به ويژه مرزنشينان ،توجه به مشكالت مرزي جامعه مرزنشين،
توجه به اصالح فرهنگي و اولويتدادن به فرهنگيان در تصميمگيريها،
توجه به توسعه آذربايجان غربي با توجه به ظرفيتهاي بومي ،بيكاري
بيش از  ۶۰هزار نفر نيروي تحصيلكرده در اس��تان و توجه به ظرفيت
جوانان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

همزمـ�ان ب�ا
خراسان جنوبي
بزرگداشت فتح
خرمش�هر ي�ادواره ش�هداي روحان�ي در
خراس�ان جنوب�ي برگ�زار ميش�ود.

غالمرضا فالحي ،مديركل بنياد حفظ آثار دفاع
مقدسخراسانجنوبيگفت:تكريممناسبتهاي
دفاع مقدس از جمله سالروز آزادسازي خرمشهر
در عملي��ات بيتالمق��دس در واق��ع تجليل از
شجاعت و ايثارگري است .وي با اشاره به اينكه
در عمليات بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر
 ۷۰۰رزمنده از جنوب خراسان يا خراسان جنوبي
فعلي مشاركت داشتند ،تصريح كرد :اين منطقه
در عمليات آزادس��ازي خرمش��هر ۳۳جانباز و
۵۵شهيد تقديم انقالب كرده است .اين مسئول
با تأكيد بر اينكه فرماندهي سه گردان در عمليات
بيتالمق��دس را فرماندهان جنوب خراس��ان
برعهده داش��تند ،گفت :فرمانده گ��ردان ابوذر
سردار شهيد آهني ،فرمانده گردان مالك اشتر
ش��هيد فايده و فرمانده گردان ش��هيد بهشتي
سردار ش��هيد آخوندي بود .فالحي با اشاره به
اينكه به مناسبت س��الروز آزادسازي خرمشهر
۲۰۰برنامه در خراس��انجنوبي اجرا ميش��ود،
افزود :برگ��زاري صبحگاه مش��ترك نيروهاي

نظامي و انتظامي و تكريم از رزمندگان عمليات
بيتالمقدس و ديدار با خانواده شهدا از جمله اين
برنامههاست .وي ادامه داد :رونمايي از ۱۲كتاب
در حوزه دفاعمقدس و چهار عنوان كتاب كودك
و نوجوان از سوی حوزه هنري از ديگر برنامههاي
سالروز آزادسازي خرمشهر و چهارم خرداد روز
مقاومت شهر دزفول است .مديركل بنياد حفظ
آثار و نش��ر ارزشهاي دفاع مقدس گفت :يكي
از برنامههايي كه به طور جد پيگيري ميكنيم،
تجليل از رزمندگان دوران دفاع مقدس اس��ت
كه ما به طور ميانگين س��االنه از  ۶هزار رزمنده
تقدير ميكني��م .فالحي با بي��ان اينكه يكي از
برنامههاي ما برگزاري يادواره شهداي روحاني و
طلبه در خراسانجنوبي در تاريخ سوم خرداد به
تبع برگزاري كنگره ملي شهداي روحاني در شهر
قم است ،افزود :اين قشر از جمله اقشاري هستند
كه به حسب جمعيت خود ،ش��هداي زيادي را
تقديم رزمندگان و ايثارگران خراس��ان جنوبي
كردهاند .وي ادامه داد :رزمندگان اين استان در
تمام لحظات دفاع مقدس از شرق تا غرب كشور
حضور يافتند و رشادتهاي بسياري از خود نشان
دادند و از جمله استانهاي فعال در زمينه دفاع از
كشور شمرده ميشد.
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ايجادباراندازتجاريمشتركبينمنطقه
اقتصاديسرخسوقزاقستان
با هدف خدمات
خراسان رضوي
تخليه بارگيري
و پشتيباني بين ايران و قزاقستان در منطقه
ويژه اقتصادي سرخس بارانداز ايجاد ميشود.

محمدرضابرهمند،رئيسهيئتمديرهمنطقهويژه
اقتصادي سرخس گفت :س��اخت بارانداز تجاري
و پش��تيباني مش��ترك با مناطق ويژه قزاقستان
در منطقه ويژه سرخس آغاز ش��ده و در آيندهاي
نزديك به بهرهبرداري ميرسد .وي با بيان اينكه در
حال راهاندازي نخستين مركز تجاري و لجستيكي
مشترك منطقه ويژه سرخس با قزاقستان هستيم،
افزود :خدمات تخليه بارگيري و پش��تيباني را در
اختيار فعاالن اقتصادي و صاحبان كاال قرار دادیم
تا ابزاري براي توسعه تجارت و بازار هدف باشد .اين
مسئول ادامه داد :اين برنامه بيشتر روي حمل و نقل
ريلي و زنجيره تأمين نهاده ،توسعه بازار ،تنوعبخشي
محصوالت و بازارهاي هدف اس��توار است كه در
تمام موارد متناسب با موقعيت جغرافيايي منطقه
ويژه اقتصادي سرخس اين سياستگذاري انجام
ش��ده اس��ت .برهمند گفت :موقعيت راهبردي
منطقه ويژه اقتصادي س��رخس به عنوان دروازه
ورودي حوزه كشورهاي مستقل مشتركالمنافع
ميتواند در ارتقاي شاخصههاي ترانزيتي و افزايش

صادرات به اين حوزهها به خصوص قزاقستان مهم و
اثربخش باشد .وي با تأكيد بر اهميت بازار قزاقستان
و جايگاه آن در حوزه آسياي ميانه افزود :قزاقستان
در سياستهاي اجرايي نقشي تعيينكننده دارد و
برنامهريزي ما در اين حوزه بر حضور قدرتمند در اين
كشور و افزايش تعامالت با بازرگانان و سرمايهگذاران
تمديره منطقه ويژه
اين كشور است .رئيس هيئ 
اقتصادي س��رخس ادامه داد :در نظر اس��ت طي
يكسال آينده زميني چند هكتاري در سايت ريلي
منطقه ويژه براي ايجاد انبار و ذخيرهسازي كاال به
سرمايهگذاران كشور قزاقستان واگذار نماييم و از
اين طريق يك بازار بزرگ را براي مراودات اقتصادي
ايجاد كنيم .برهمند حجم تجارت ايران با قزاقستان
را ۳۸۰ميليون دالر اعالم كرد و گفت :با فعالسازي
بيشتر باراندازهاي منطقه ويژه اقتصادي سرخس و
استفاده از امكانات منحصر به فرد آن ميتوان اين
آمار را تا يك ميليارد دالر افزاي��ش داد .وي افزود:
قزاقس��تان كش��وري قدرتمند با زيرساخت قوي
در حوزه كش��اورزي و انرژي و داراي ظرفيتهاي
ارزشمند پشتيباني خصوصاً در خطوط ريلي است.
از اين رو منطقه ويژه اقتصادي س��رخس اولويت
اصلي براي بازرگانان و صاحبان كاال و شركتهاي
مهم حمل و نقلي اين كشور است.

۹هكتار از عرصه جنگلي مهديشهر سمنان احيا ميشود

زندانيان مازندراني مهارتهاي اشتغال را ميآموزند

حيدر واحدمطلق ،رئيس اداره منابع طبيعي و
آبخيزداري مهديشهر س��منان با اشاره به احيا
9هكتار از عرصه جنگلي اين منطقه گفت :طرح
صيانت از جنگلهاي ش��مال اين شهرس��تان
با كاشت نهال گالبي وحش��ي ،سازگار منطقه
و حصاركش��ي و آبياري در اراضي جنگلي انجام ميش��ود .وي افزود :به منظور حفاظت از عرصههاي
جنگلكاري در برابر حيوانات اهلي و وحشي نسبت به اجرا حصاركشي محدوده۱۱۰هكتاري در دو منطقه
بندپشت اوپرت و وارتا با استفاده از پايههاي چوبي و فلزي و با سيم خاردار در سال گذشته اقدام شد .اين
مسئول،احيايجنگلهايمخروبهوتوسعهجنگلدررويشگاههايجنگلي،جلوگيريازفرسايشخاك،
تقويت پوشش گياهي ،مشاركت دادن مردم در مديريت منابع طبيعي تجديد شونده ،تقويت سفرههاي
زيرزميني آب ،تعديل و تلطيف آبوهوا را از مهمترين اهداف طرح صيانت از جنگلها برشمرد.

علي اس��تادي ،مدير كل زندانهاي مازندران
با حضور در زندان شهرس��تان بابل و اردوگاه
حرفهآموزي و كار درماني زندانيان گفت :ايجاد
كارگاههاي اش��تغال با هدف ايجاد اشتغال و
درآمد براي مددجويان اس��ت و معتقديم اين
فعاليتها مهمترين نقش در جلوگيري از بازگشت مجدد به زندان و كاهش جمعيت كيفري دارد .وي
افزود :در كارگاههاي اشتغال و حرفه آموزي زندانهاي مازندران ،قاليبافي ،خياطي ،صنايعدستي،
پرورش قارچ و گل وگياه و ديگر رش��تههاي فني و حرفهاي به مددجويان آموزش داده ميشود .اين
مسئول تصريح كرد :جرم يك پديده نامناسب اجتماعي است و آثار منفي اقتصادي و اجتماعي به دنبال
دارد ،به همين دليل تنها با شناخت صحيح عوامل زمينهساز آنهاست كه ميتوان در جهت كاهش جرم
و تكرار زندانيشدن اقدام كرد كه يكي از اين راهها ايجاد اشتغال است.

با هدف صيانت
سمنان
از جنگله�اي
ش�مال شهرس�تان مهديش�هر در استان
سمنان۹هكتار عرصه جنگلي احيا ميشود.

خراسان شمالي

ايجادكارگاههاي
مازندران
اشتغال و حرف ه
آموزي در زندانهاي مازن�دران با هدف ايجاد
اشتغالودرآمدبرايمددجوياندنبالميشود.

سيستان وبلوچستان

هزار و  ۶۳۸سري جهيزيه
ن اهدا شد
به زوجهاي جوا 

هزار و  ۶۳۸س�ري جهيزيه به زوجهاي جوانتحت حمايت
كميت�ه ام�داد ام�ام خميني خراس�ان ش�مالي اهدا ش�د.

مجيد الهيراد ،مديركل كميته امداد خراسان شمالي از اهداي هزار و۶۳۸
سري جهيزيه به زوجهاي جوانتحت حمايت اين نهاد خبر داد و افزود:
ارزش اين جهيزيهها  ۲۷ميليارد و  ۳۰۰ميليون تومان است .وي افزود:
كمكهزينههادرقالبتأمينجهيزيهدخترانتحتحمايت،هديهازدواج
پس��ران مددجو و همچنين كمك به ازدواج مجدد بانوان تحت حمايت
پرداخت ميشود .اين مسئول ادامه داد :سال گذشته نيز جهيزيه دختران
درقالباقالميشامليخچال،اجاقگاز،ماشينلباسشويي،جاروبرقياهدا
شد .الهيراد به برگزاري كالسهاي آموزشي و مشاوره ويژه زوجهاي تحت
حمايت اين نهاد اشاره كرد و گفت :برگزاري كالسهاي مشاوره و آموزشي
در زمينههاي بهداشت رواني ،بهداشت فردي و خانواده و مشاوره قبل از
ازدواج از جمله برنامههاي اين نهاد براي زوجين است.

34هزار سيستان وبلوچستاني
زير پوشش طرح پزشك خانواده

با هدف اجراي طرح سلامت ۳۴ه�زار نفر از مردم اس�تان
سيستان وبلوچستان تحت پوشش پزشك خانواده گرفتند.

رضا شهركي ،مديركل بيمه سالمت سيستانوبلوچستان گفت:از زمان
اجراي طرح پزشك خانواده  ۳۴هزار نفر از مردم استان زيرپوشش اين
طرح و نظام ارجاع قرار گرفتند .وي درخصوص وضعيت روستاييان در
رابطه با اجراي اين طرح افزود :در استان بيش از يك ميليون و500هزار
نفر بيمهشده روستايي داريم كه به صورت رايگان تحت پوشش قرار
گرفتهاند .اينمسئولدرخصوصاجرايطرحنسخهنويسيالكترونيكي
هم تصريح كرد :نسخهنويسي الكترونيكي اين افراد نيز در سامانه سيب
وزارت بهداشت انجام ميش��ود و  ۸۰درصد جمعيت روستايي استان
از اين خدمات در مراكز جامع س�لامت بهرهمند ميشوند .شهركي
درخصوص وضعيت پوشش بيمه همكاني سالمت هم افزود ۴۷۵:هزار
نفر تحت پوشش بيمه سالمت همكاني قرار گرفتهاند.

بوشهر

2300فرصت شغلي در ارم بوشهر
ايجاد ميشود

تا چهار س�ال آينده بيش از  2هزار و  ۳۰۰فرصت ش�غلي در
بخش ارم شهرس�تان دشتس�تان بوش�هر ايجاد ميشود.

علي باستين ،معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار با اشاره به وجود
 ۵۴۰نفر بيكار در بخش ارم گفت :در يك بازه زماني چهار ساله بيش از
۲هزار و ۳۰۰فرصت شغلي در اين بخش ايجاد ميشود .وي افزود :در ارم
يكهزار و  ۲۰۰خانوار و جمعيتي بالغ بر  ۲هزار و  ۳۸۰نفر تحت پوشش
نهادهاي حمايتي قرار دارند كه نشان از پايين بودن سطح درآمدي در
اين بخش است .اين مسئول تصريح كرد :براي اين منطقه طرح تحول
اقتصادي و اشتغال در نظر گرفته شده و براساس مزيتها و قابليتهاي
نسبي و مشاركت دستگاههاي اجرايي برنامهها و پروژههاي مشخصي
براي حوزه اشتغال و سرمايهگذاري تدوين شده است .باستين ادامه داد:
از هر شخصي كه برنامه ايجاد اشتغال و كارآفريني براي بخش ارم دارد
حمايت الزم و مؤثري از طريق اعطاي تسهيالت انجام خواهد شد.

4هزار دانشآموز قزويني درآموزشهاي مهارت تيراندازي شركت كردند

۴ه�زار نف�ر از
قزوين
دانشآم�وزان
قزوين ب�ا ه�دف مه�ارت در تيران�دازي در
كالسهاي بسيج استان شركت كردند.

سرهنگ ابراهيم رسوليفر ،رئيس سازمان بسيج
دانشآموزي قزوين گفت :با پشتيباني مسئوالن
س��پاه اس��تان و اداره آموزش و پرورش استان ،در
س��ال تحصيل��ي  ۱۴۰۱-۱۴۰۰تع��داد  ۳۷هزار
 ۶۰۰دانشآموز درس آمادگي دفاعي را گذرانده و
۴هزار نفر در كالسهاي مهارت تيراندازي شركت
كردند .وي اف��زود :تمامي دانشآم��وزان مقاطع
تحصيلي نهم ،ده��م و دوازدهم دختر و پس��ر كه
درس آمادگي و دفاعي داشتند ،طي سال تحصيلي
آنچه كه در كتب درس آمادگي دفاعي كل كشور
تدريس ميشود را با رويكرد مهارت افزايي ،تعميق
فرهنگ دفاع مق��دس ،ايثار ،جه��اد ،ارزشهاي
معنوي ش��هادت و مجاهدت در راه خدا س��پري
كردند .اين مسئول با بيان اينكه محتواي آموزشي

درس آمادگي و دفاعي مشمول آشنايي با اهداف
آمادگي دفاعي ،فرهن��گ دفاع امني��ت و اقتدار
دفاعي انقالب اسالمي و آشنايي با ساختار و اهداف
سازمان بس��يج و معارف دفاع مقدس است ،ادامه
داد :دفاع نظامي شامل بخشهاي نظام جمع و رزم

ايجاد24هزارسازه آبخيزداري با هدف مهارسيالبها در همدان

۲۴هزار س�ازه
همدان
كوچك و بزرگ
آبخيزداري با هدف مهار س�يالبها و حفظ
منابع حياتي آب و خاك در اس�تان همدان
ايجاد شد.

محمدمهدي آرتيماني ،مع��اون آبخيزداري منابع
طبيعي همدان گفت :در حال حاضر با هدف مهار
س��يالبها و حفظ منابع آبوخاك  ۲۴هزار سازه
كوچك و بزرگ آبخيزداري در اس��تان ايجاد شده
است .وي با اشاره به اينكه يك ميليون و  ۱۰۰هزار هكتار از اراضي همدان مستعد اجراي طرح آبخيزداري است،
افزود :از اين ميزان تاكنون در  ۷۰۰هزار هكتار از اراضي طرح مطالعه آبخيزداري انجام گرفته و از اين مقدار در
۳۵۰هزار هكتار طرح آبخيزداري به اجرا رسيده است .اين مسئول تصريح كرد :در حال حاضر ۱۵طرح آبخيزداري
در سطح استان همدان در دست اجرا بوده كه از اين تعداد ،دو تا سه طرح به اتمام رسيده و اجراي مابقي نيز در
دست اجراست .آرتيماني با بيان اينكه مبلغ قرارداد اين طرحها جمعاً ۳۲ميليارد تومان بوده است ،افزود :بيشترين
ميزان اعتبار طرحهاي آبخيزداري در حال اجرا به شهرستانهاي رزن و كبودرآهنگ اختصاص دارد.

انفرادي ،آشنايي با نيروهاي مسلح ،سربازي ،سالح
شناسي و مهارتهاي تيراندازي و همچنين دفاع
غيرنظامي ش��امل بخشهاي جنگ نرم ،پدافند
غيرعامل ،ام��داد ونجات و اردوه��اي عملي دفاع
نظامي و اجراي ميدان تير از جمله مباحثي بود كه

تمامي دانشآموزان آن را سپري كردند .سرهنگ
رسوليفر گفت :مباحث تئوري و عملي اين درس از
سویمعلمان،دبيرانومربيانآمادگيدفاعيبسيج
و با نظارت و پشتيباني اداره آموزش و پرورش استان
قزوين در سطح مدارس مورد هدف برگزار ميشود.
وي تصريح كرد :در اين راستا هماهنگيهاي خوبي
با رياست اداره كل آموزش و پرورش استان و شوراي
معاونين،رؤساي مناطق۱۴گانهو همچنين مديران
مدارس به منظور برگ��زاري كالسهاي تئوري و
عملي درس آمادگي براي دانشآموزان انجام شد.
رئيس سازمان بس��يج دانشآموزي قزوين تأكيد
كرد :اين آموزشهاي تئوري و عملي براي نوجوانان
و جوانان كشورمان مهم و اثرگذار است ،چراكه در
س��ند تحول آموزش و پرورش و در سند اعتالي
سازمان بسيج ،تربيت جوان مؤمن انقالبي و پاي كار
براي نظام از اهداف اصلي اين اسناد بوده و به نوعي
مقدمهسازي و كادرسازي براي ظهور منجي عالم
بشريت به شمار ميرود.

گلستانپايلوتاجرايسامانهعملياتهوشمندهاللاحمرشد

استانگلستان
گلستان
ب�ه عنــ�وان
پايلوت اجراي س�امانه عمليات هوش�مند
هلال احم�ر در كش�ور انتخ�اب ش�د.

قاسمغريبآبادي،مديرعاملجمعيتهاللاحمر
گلستان با اشاره به اينكه با راهاندازي سامانه جديد
عمليات در جمعيت هاللاحم��ر فرآيند انجام
مأموريتهاي امدادي هوشمند خواهد شد ،گفت:
سازمان امداد و نجات به عنوان متولي پاسخگويي
به حوادث و سوانح طبيعي و همكار و پشتيبان ساير ارگانهاي خدماترسان همواره تالش ميكند در بحث
امدادرساني به حادثهديدگان در كمترين زمان ممكن بهترين خدمات را به هموطنان گرامي ارائه كند .وي
با بيان اينكه در همين راستا استفاده از شيوههاي نوين فراخوان و اعزام نيروهاي امدادي به عملياتها از
دغدغههاي اصلي مديران جمعيت هالل احمر بوده است ،افزود :اين سازمان با استفاده از فناوري دانشبنيان،
سامانهاي را تحت عنوان سامانه عمليات هوشمند طراحي و راه اندازي كرده است كه فرآيند فراخوان و اعزام
نيروها ،مسير يابي محل حادثه و ثبت اطالعات حادثه در آن به صورت كام ً
ال هوشمند انجام ميشود.

زون دانشبنيان در شهركهاي صنعتي
آذربايجان شرقي ايجاد ميشود
آذربايجان شرقي در راستاي اجراي برنامههاي اقتصاد
مل�ي و تولي�د ،زون دانشبني�ان در
شهركها و نواحي صنعتي بعثت ،آخوال ،اسكو و شهيد حاج قاسم
سليماني در آذربايجان شرقي ايجاد ميشود.

معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار آذربايجان شرقي با بيان اينكه
با توجه به شعار سال از نكات مهم برنامههاي اقتصاد ملي و توليد توجه به
شركتهاي دانشبنيان است كه بايد از سوي دولت پيگيري شود ،از ايجاد
زون دانشبنيان در شهركها و نواحي صنعتي بعثت ،آخوال ،اسكو و شهيد
حاج قاسم س��ليماني خبر داد .محمد كالمي گفت :شركت شهركهاي
صنعتي و س��ازمان صمت ۲بازوي صنعت استان براي تحقق شعار سال،
حمايت از واحدهاي دانش بنيان را در رأس برنامههاي خود قرار داده است.
وي افزود :شركت شهركهاي صنعتي با هدف گسترش صنعت و توليد
استان مباحث دانشبنيان را در سال جاري در اولويت جدي خود قرار داده
است و زون دانشبنيان در شهركها و نواحي صنعتي استان بهويژه بعثت،
آخوال ،اسكو و شهيدحاج قاسم سليماني ايجاد خواهد شد .كالمي گفت:
فضاهايي در بسياري از شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي براي استقرار
ش��ركتهاي دانشبنيان وجود دارد و اگر قرار باشد ،طبق فرمايش رهبر
معظم انقالب ،شركتها دانشبنيان شوند ،شهركهاي صنعتي كه متولي
تأمين زير ساختها بايد شرايط را براي حضور اين شركتها هموار سازد.

خارج از الگوي كشت ،كشاورزان اردبيل
آب دريافت نميكنند
با اجراي طرح كشت قراردادي در اردبيل،
اردبيل
از سال زراعي آينده به بهرهبرداراني كه
خ�ارج از الگوي كش�ت اقدام ب�ه زراعت كنن�د ،آب داده نميش�ود.

نادر تقيزاده ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل با بيان اينكه در
سال زراعي آينده با اجراي طرح كشت قراردادي خارج از الگوي كشت آبي به
بهرهبرداران تحويل داده نميشود ،گفت :كشت قراردادي از برنامههاي مهم
و اصلي وزارت جهاد كشاورزي است كه اجراي آن نيازمند همراهي مسئوالن
اس��تاني و بهرهبرداران بخش كش��اورزي اس��ت .وي ادامه داد :در كشت
قراردادي كشاورزان و زارعان ترغيب و تشويق به كشت محصوالت اساسي و
استراتژيك ميشوند كه در اين بين كشت دانههاي روغني و گندم در كانون
توجه جدي است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل گفت :استان
اردبيل با داشتن اراضي مستعد ،ظرفيت خوبي را در كشت گندم ،دانههاي
روغني و حتي نهادههاي دامي دارد كه با توسعه كشت در اراضي حاصلخيز
استان ،ميتوان به خودكفايي كش��ور كمك كرد .تقيزاده افزود :در سال
زراعي آينده با اعمال اين طرح و رعايت الگوي كشت ،پشتيبانيهاي الزم در
تأمين بذر مناسب و باكيفيت ،كود ،سموم و ساير پشتيبانيهاي بيمهاي و
ترويجي در اين بخش انجام خواهد شد .وي خاطرنشان كرد :خارج از الگوي
كشت با همراهي آب منطقهاي تأمين آب مورد نياز براي ساير كشتها با
محدوديت و ممنوعيت روبهرو خواهد شد كه اميدواريم كشاورزان استان از
هم اكنون برنامهريزي الزم را در اين حوزه انجام دهند .رئيس سازمان جهاد
كشاورزي استان اردبيل به سفر دو روزه معاون وزير جهاد كشاورزي در امور
آب و خاك به استان اشاره كرد و ادامه داد :در اين سفر بازديد گستردهاي را از
مناطق شمال استان به ويژه پاياب سد خداآفرين داشتيم كه قرار شد در يك
برنامه زمانبندي با همراهي وزارت نيرو و تأمين آب كافي ۳۲ ،هزار هكتار از
اراضي آماده بهرهبرداري مغان به زير كشت محصوالت آبي برود.

نوبلوچستان :سرهنگ ماليي ،مسئول مجمع جهادگران
سيستا 
سيستان و بلوچستان افزود :هزار گروه جهادي عادي 300 ،گروه فعال و
 100گروه ويژه به مردم اين استان خدماترساني ميكنند .ماليي گفت:
خدمات گروههاي جه��ادي در زمينههاي عمراني ،بهداش��تي ،علمي،
اجتماعي و فرهنگي به مردم ارائه ميشود.
مركزي :آيتاهلل قربانعلي دري نجفآبادي ،عضو مجمع تش��خيص
مصلحت نظام گفت :امروز يكي از مسائل مهم كشور مسئله جمعيت است،
هرچند با ش��رايط اقتصادي موضوع فرزندآوري كمي مشكل است ،اما
كساني كه به خدا ايماندارند جز رابطه با خداوند مالحظ ه هيچچيز ديگري
را نميكنند .وی افزود :استان مركزي در سال گذشته در آمار طالق ششم
و در آمار ازدواج بيست و چهارم بوده و اين قابل قبول نيست.
ث فرهنگي،
خراس�ان جنوبي :حميد عب��اسزاده ،رئيس اداره مي��را 
گردشگريوصنايعدستيشهرستان قايناتازراهاندازيكارگاهمرمتمسجد
جامع تاريخي سده در آرين ش��هر خبر داد .وی گفت :با راهاندازي و تجهيز
كارگاه مرمت ،جمعآوري گچ فرسوده سقف شبستان و اجراي گچ بخشهاي
فرسوده بنا در برنامه قرار دارد .عباسزاده افزود :به همت هيئت امنا ،اندود
كاهگل پشتبام مسجد با نظارت اين اداره در سال  1400انجام شده است.
سمنان :سرهنگ محمدحسن س�لامي ،مديركل حفظ آثار و نشر
ارزشهاي دفاع مقدس س��منان افزود :پارك موزه اين استان بهعنوان
بزرگترين پارك موزه دفاع مقدس در ش��مال ش��رق كشور در صورت
تأمين اعتبارات تا پايان امسال تكميل میشود .سالمی گفت :پس از سفر
رئيسجمهور به استان 35درصد از اين مبلغ ،يعني  70ميليارد ريال آن
براي تسريع در تكميل اين پارك تخصيصيافته است.
گلستان :علي متانت ،مديركل فرودگاههاي گلستان افزود :در عمليات
حج تمتع امسال يكهزار و  ۶۲۰زائر از فرودگاه گرگان به سرزمين وحي
مشرف خواهند شد .وی گفت :اين اداره كل آمادگي كامل براي افزايش
ترساني به زائران و مستقبلين و همچنين كاهش
كيفيت سطح خدما 
تأخيرات احتمالي در پروازها دارد و همه ارگانها و نهادها در عمليات حج
آمادگي كامل براي خدمت هر چه بهتر به زائران خانه خدا را دارند.
همدان :سيدعلياشرف حسيني ،مدير بيمارستان فاطميه همدان
گفت :زوجهاي نابارور ميتوانند براي تشكيل پرونده و آغاز درمان خود به
كلينيك ناباروري اين بيمارستان مراجعه كنند .حسینی افزود :در مرحله
نخست بايد زوجهاي نابارور از سوی پزشكان متخصص كلينيك ناباروري،
معاينه شوند تا در صورت نياز فرم تأييديه آغاز درمان را دريافت كنند.
اصفهان :عليرض��ا ايزدي ،مديركل مي��راث فرهنگي ،صنايع دس��تي و
گردشگري استان اصفهان با بيان اينكه ۱۶ترك گنبد مسجد امام(ره) پس از
حدود۱۱سالمرمتشد،گفت :عملياتمرمتگنبدبهطوركاملبهپايانرسيده
و از چند روز قبل فرآيند تميزكاري آغاز و داربستها بازگشايي خواهد شد.
گيالن :حجتاالسالم والمس��لمين حاتم نصيرينژاد ،رئيس بسيج
طالب و روحانيون سپاه قدس گيالن از برپايي نمايشگاه شهداي روحاني
اين استان تا  ۱۲خرداد ماه خبر داد و گفت :در اين نمايشگاه در ۵۰غرفه به
معرفي و نمايش آثار ارزشمند  ۱۶۲شهداي روحانيت از نهضت مشروطه
تا انقالب اسالمي و دفاع مقدس و همچنين شهداي مدافع حرم و شهداي
ترور استان در طبقه دوم مصلي قدس شهر قم پرداختهايم.

