
    البرز پ�روژه زيرگذر 
ماهان – آزادي با 
هدف كاهش ترافيك شديد در  خيابان شهيد 
بهش�تي ك�رج ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
مصطفي سعيدي سيرايي شهردار كرج در مراسم 
بهره برداري از پروژه زيرگذر ماهان – آزادي گفت: 
اين اتفاق موجب شد تا مشكل ترافيك شديدي كه 
در اكثر اوقات در خيابان شهيد بهشتي كه يكي از 
معابر مهم و پررفت وآمد كرج روي مي داد، مرتفع 
ش��ود.  وي با اش��اره به برنامه ريزي براي تكميل 
پروزه هاي نيمه تمام در اين شهر، افزود: بعد از اين 
پروژه،۱/7 كيلومتر از فاز سوم كنارگذر مهرشهر 
تا پايان خرداد به بهره برداري مي رس��د.  شهردار 
كرج ادامه داد: هفته آينده نيز هر يك روز در ميان 
بهره برداري از يك پارك از جمله پارك ترافيك و 
خلج آباد در دستور كار ش��هرداري قرار دارد.  وي 
در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود به آخرين 

وضعيت پروژه بزرگراه ش��مالي در اين شهر اشاره 
كرد و گفت: در سفر رياست جمهوري به البرز، سهم 
دولت در اين پروژه از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزايش 
پيدا كرده است.  اين مدير شهري با بيان اينكه پيش 

از اين دولت از سهم ۳۰ درصدي خود هم كمتر از 
پنج درصد پرداخت كرده بود، افزود: موافقت اوليه 
براي جذب اين ۵۰ درصد گرفته شده ولي تا تحقق 
اين امر، شهرداري كار را متوقف نكرده و روند اجراي 

آن در حال انجام است.  سعيدي سيرايي ادامه داد: 
توافق با سپاه امام حس��ن مجتبي )ع( براي ادامه 
پروژه صورت گرفته و ع��اوه بر اين با اهالي ورزان 
هم توافق صورت گرفت��ه و براي تصويب نهايي به 
شوراي شهر فرستاده شده است.  وي توضيح داد: 
براي تعيين تكليف اراضي هليكوپتري هم به زودي 
جلس��ه اي با مديرعامل بنياد تع��اون ناجا برگزار 
مي ش��ود، تا توافقات الزم صورت بگيرد.  شهردار 
كرج افزود: كابل ها و سازه فلزي پل هايb1 و b2 هم 
تا يك ماه ديگر وارد مي شود شاهد تسريع در روند 
تكميل پروژه باشيم .  سعيدي سيرايي ادامه داد: در 
كنارآن، پيگير تحقق قول هاي دولت در خصوص 
اين پروژه هستيم و مكاتبات از طريق استانداري 
در حال انجام است.  وي گفت: اين پروژه تاكنون 
به ۶۵درصد پيشرفت فيزيكي رسيده و در صورت 
تأمين منابع مالي، اميدواريم تا پايان سال آينده به 

بهره برداري برسد. 
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سيداحمد هاشمي

افزايش 147 درصدي ترانزيت كاال از پايانه مرزي بيله سوار اردبيل
با عبور3 هزارو      اردبيل
968 دستگاه 
كامي�ون، ترانزي�ت كاال از پايان�ه م�رزي 
بيله س�وار 147 درصد افزاي�ش پيدا كرد. 
كليم  اله وثوقي مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان اردبيل در بازديد از پايانه مرزي 
بيله سوار گفت: از ابتداي سالجاري 7۵۰ هزارتن 
كاالي ايراني از پايانه مرزي بيله سوار صادر شده 
است.  وي افزود: اين ميزان كاالي ايراني توسط 
۳ هزار و 9۶8 دستگاه كاميون هاي ايران، آذربايجان، گرجستان، تاجيكستان، روسيه و قرقيزستان از 
مرز خارج شده است.  اين مسئول ادامه داد: محصوالت كشاورزي، شيشه، كاشي، سنگ ساختماني، 
نئوپان، ميل گرد، پروفيل و نمك عمده كاالهاي صادر شده ايراني هستند.  وثوقي همچنين از افزايش 
۶4 درصدي ترانزيت خروجي كاال از پايانه مرزي بيله سوار خبرداد و افزود: در دو ماه گذشته 9۳هزار 
تن كاال از پايانه مرزي بيله سوار ترانزيت خروجي شده داشته است.  وي افزايش ۱47 درصدي ترانزيت 
خروجي كاال را يادآور ش��د و گفت: آب معدن��ي، ورق گالوانيزه، ورق آهني، الس��تيك، برنج، چاي، 

سنگ هاي ساختماني، كاشي، سيمان و تراكتور عمده كاالهاي ترانزيت خروجي هستند.

برگزاري طرح جبران و تثبيت يادگيري دانش آموزان در كردستان
ط�رح جبران و     كردستان
تثبيت يادگيري 
دانش آموزان به منظور رفع نواقص آموزشي و 
تربيتي، ويژه دانش آم�وزان نياز به تالش در 
مي ش�ود.  برگ�زار  كردس�تان  اس�تان 
غامعل��ي كرمي سرپرس��ت معاونت آموزش 
ابتدايي آموزش و پرورش كردس��تان با اشاره 
به اينكه اجراي طرح جبران و تثبيت يادگيري 
دانش آموزان يك��ي از برنامه ه��اي اين حوزه 
در تابستان اس��ت، گفت: اين برنامه به منظور رفع نواقص آموزشي براي دانش آموزان نياز به تاش 
بيشتر برگزار مي شود.  وي توجه به كرامت ذاتي كودكان، متناسب نمودن تربيت و آموزش با شرايط 
و مقتضيات سني كودكان و توجه به تفاوت هاي فردي در هر فعاليت و هم چنين نبود هيچ گسستي 
بين نقش تربيتي و فعاليت هاي آموزشي معلمان را سه رويكرد و اصل بنيادي آموزشي و تربيتي دوره 
ابتدايي اعام كرد.  اين مسئول افزود: اين سه رويكرد مبناي تمام فعاليت ها، طرح ها و برنامه هاي اين 
دوره بوده و كليه اقدامات ذيل اين اصول بنيادي، تحقق اهداف سند بنيادين و تربيت تمام ساعتي 

دانش آموزان پيگيري مي شود. 

افتتاح كانال آب بر كشاورزي »سلسله« با حضور جانشين فرمانده سپاه
ب�ا حض���ور      لرستان
جانش����ين 
فرمانده سپاه 3 هزار متر كانال آب بر كشاورزي 
در شهرستان سلسله به بهره برداري رسيد. 
سردار علي فدوي جانش��ين فرمانده سپاه در 
آيين بهره ب��رداري از ۳ هزار مت��ر كانال آب بر 
كشاورزي در شهرستان سلسله استان لرستان 
كه با هزينه  ۵۰۰ ميليون توماني انجام گرفت، 
گفت: يكي از قراردادهايي كه سپاه پاسداران با 

دولت منعقد كرده است، ساخت كانال هاي آب بر است كه سپاه لرستان در اين زمينه بايد به ۳۰۰روستا 
آبرساني نمايد و آب پايدار به مردم برساند.  وي افزود: با ساخت اين كانال ها هم زمان آبرساني مديريت 
شده و هم از هدر رفت آب جلوگيري مي شود.  اين مقام ارشد نظامي با بيان اينكه اگر بتوانيم در زمينه 
كاشت گندم و ديگر محصوالت خوب عمل كنيم نه تنها نيازمند واردات غذايي و كشاورزي نخواهيم 
بود بلكه مي توانيم صادر كننده هم باشيم، خاطرنشان كرد: اگر مردم روستاها پاي كار باشند سپاه نيز 

پاي كار خواهد آمد و به كمك هم مي توانيم مشكات موجود در روستاها را مرتفع كنيم.

بهره برداري از اولين پيش دبستاني نوآموزان 
آسيب ديده بينايي كشور در مشهد

 استان مركزي واكسن بيماري سالك 
توليد مي كند

اولين پيش دبستاني     خراسان رضوي
وي�ژه نوآم�وزان 
آسيب ديده بينايي كشور در مشهد با به روزترين 

تجهيزات به بهره برداري رسيد. 
ج��واد روحاني رئي��س اداره آم��وزش و پرورش 
استثنايي خراسان رضوي در مراسم افتتاح اولين 
مجتمع آموزشي پيش دبس��تاني ويژه نوآموزان 
آسيب ديده بينايي كشور در اين استان گفت: اين 
مركز با به روزترين تجهيزات و فضاي آموزش��ي 
مناسب س��ازي ش��ده اس��ت.  وي افزود: تمامي 
كاس ها، اتاق ها، راهروها، سرويس هاي بهداشتي 
و حتي آسانسور به صورتي ساخته شده  است كه 
براي دانش آموزان آسيب ديده بينايي مناسب باشد.  
اين مسئول فرهنگي در خصوص اهداف ايجاد اين 
مركز اعام كرد: هدف ما در اين مركز اين است كه 
مداخله به هنگام داش��ته باشيم، يعني به محض 
اينكه تشخيص داده  ش��د كه كودكي به مشكل 
بينايي دچار شده  است، توسط والدين، متخصص 
بينايي سنجي يا چشم پزشك، به اين مركز فرستاده 
مي شود، تا به آنها خدمات توان بخشي ارائه شود.  
روحاني افزود: در اين مركز كودكان از 9 ماهگي 
الي شش سالگي پذيرش مي شوند. در كنار مربي 
و با آموزش هايي كه به آنها و والدين داده مي شود، 

فرآيند توان بخشي اين كودكان صورت مي گيرد.  
وي ادامه داد: در اين مركز پزشك هم وجود دارد 
كه هر هفته يا هر دو هفته يك بار، كودكان را مورد 
چكاپ قرار مي دهد تا مشكات كودكان پيش رونده 
نباشد و به موقع به متخصص بينايي معرفي شوند.  
رئيس اداره آموزش و پرورش اس��تثنايي استان 
خراسان رضوي در خصوص ساير امكانات موجود 
در اين م��كان گفت: اين مركز اتاق چند حس��ي 
دارد كه با تحريك ساير حس هاي كودك، چهار 
حس ديگر تقويت شود. كودكي كه كم بيناست با 
آموزش هايي كه در اين مركز فرا مي گيرد، مي تواند 
در مدارس عادي شروع به تحصيل كند.  روحاني 
افزود: در خصوص كودكي ك��ه بينايي خود را به 
طور كامل از دست داده  است، نيز با تقويت هرچه 
بيشتر حس المسه و آشنايي با خط بريل به راحتي 
مي تواند پاي��ه اول خود را در مدارس اس��تثنايي 
بگذراند در حالي كه س��اير ك��ودكان نابينا بايد 
حداقل يكسال زمان را صرف يادگيري خط بريل 
كنند.  وي در خصوص هزينه خدمات هم تصريح 
كرد: تمامي امكانات اين مركز رايگان است و مانند 
مدرسه، داراي كد پيش دبستاني است و والدين 
فقط حق بيمه كودك و هزينه برخي از وس��ايل 

كودك را پرداخت مي كنند. 

براي اولين بار در     مركزي
كش�ور پ�روژه 
توليد واكسن س�الك توس�ط دانشمندان 
مؤسسه تحقيقات سرم سازي رازي ايران در 
اس�تان مرك�زي به مرحل�ه پاياني رس�يد. 
فرزاد مخلص االئمه استاندارمركزي در كارگروه 
تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي، س��امت، 
زنان و خانواده اس��تان مرك��زي، گفت: توليد 
واكسن سالك توسط دانش��مندان و محققان 
اس��تان در دس��تور كار قرار گرفته كه افتخار 
بزرگي براي سرزمين آفتاب محسوب مي شود.  
وي افزود: توليد اي��ن محصول نقش مهمي در 
پيشگيري دارد و همان طور كه ايران توانست 
در توليد واكسن كرونا موفقيت كسب كند، در 
توليد واكسن سالك نيز مي تواند سرآمد باشد. 

نماينده دولت در اس��تان مرك��زي با يادآوري 
اينك��ه ۳۵۰ ميليون نفر در جه��ان در معرض 
ابتا به بيماري س��الك قرار دارن��د، ادامه داد: 
اين بيماري در مناطقي شيوع پيدا مي كند كه 
بهداش��ت كمتر مورد توجه قرار دارد و انتقال 
آن با نيش پش��ه به انس��ان صورت مي گيرد.  
مخلص االئم��ه گفت: تا وارد ش��دن واكس��ن 
س��الك به مجموعه درمان الزم است اقدامات 

پيش��گيرانه مورد توجه متوليان بهداش��ت و 
درمان ق��رار گيرد.  وي افزود: اي��ن بيماري در 
برخي شهرهاي استان شايع شده كه ساوه يكي 
از اين كانون هاست و كميسارياي سازمان ملل 
در امور پناهندگان اعتبارات چشمگيري براي 
ايجاد فاضاب مهمانسراي شهيد ناصري ساوه 
كه محل زندگي مهاجرين افغانس��تاني است، 
با هدف جلوگيري از بيماري ها به ويژه سالك 
در نظر گرفته است.  اس��تاندار مركزي با بيان 
اينكه وزرات نيرو مؤظف اس��ت آب آشاميدني 
سالم براي مشتركان تأمين كند، تصريح كرد: 
مناطقي كه در استان آب آشاميدني سالم ندارند 
بايد شناسايي و اصاح شبكه آبرساني در دستور 
كار متوليان امر قرار گيرد.  مخلص االئمه افزود: 
تأمين فاضاب روس��تايي مناب��ع مالي زيادي 
الزم دارد و براي رفع مشكات روستاهايي كه 
آب آشاميدني مناس��ب ندارند در سفر استاني 
پيشنهاد ايجاد ش��بكه فاضاب مطرح خواهد 
شد.  وي ادامه داد: محدوديت مالي باعث شده تا 
دهياران در روستاها براي ارائه خدمات آب سالم 
همكاري مناسبي نداشته باشند اما در مجموع 
دهياري هاي استان با استانداري و دستگاه هاي 

اجرايي همكاري رضايت بخشي دارند.

  اصفهان: پيكرهاي مطهر شهيدان محمود دهقان، فريدون ابراهيمي و 
حسينعلي شاه چراغي از شهداي تازه تفحص شده دفاع مقدس بر دستان مردم 

مؤمن و شهيد پرور اصفهان از ميدان فيض تا گلستان شهدا تشييع شدند. 
  مازن�دران: مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
مازندران با بيان اينكه پيكر مطهر دو شهيد گمنام دفاع مقدس در سالروز 
شهادت امام جعفرصادق)ع( در چالوس تشييع شد، گفت: اين شهدا ظهر 
جمعه ششم خردادماه پس از اقامه نماز جمعه در گلزار شهداي اشكاردشت 
خاكسپاري شدند.  سردار عبداهلل ملكي افزود: دو شهيد گمنام 2۰ ساله از 
عمليات تك دشمن در شلمچه و شهيد گمنام 24 ساله از عمليات خيبر 

مهمان مردم چالوس بودند. 
  تهران: عليرضا جعفري معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: اميدوارم با 
برنامه ريزي هايي كه در حال انجام است پروژه هاي روبنايي و زيربنايي را تكميل 

و با تاش مضاعف بتوانيم مترو پرند را در دهه فجر امسال افتتاح كنيم. 
  چهارمحال وبختياري: سرپرست مديريت بحران استان چهارمحال 
وبختياري گفت: ۶۳۰ واحد ش��هري و 744 واحد روستايي در پي زلرله 
سرخون نياز به تعمير و بازسازي دارند.  خسرو كياني افزود: هفته گذشته 
دو زلزله در منطقه سرخون رخ داد، زلزله اول ۳/8 ريشتر و زلزله دوم با 4/۶ 

ريشتر در عمق ۱۰ كيلومتري زمين رخ داد . 
   فارس: رئيس اورژانس اجتماعي بهزيستي استان فارس گفت: اورژانس 
اجتماعي با ورود به موقع در بحران ها از وقوع بسياري از آسيب ها جلوگيري 
و از تبديل شدن بسياري از اتفاقات به آسيب يا بحران جلوگيري مي كند.  
اعظم فرماني، افزود: شهرستان هاي ممسني، الر، فيروزآباد، داراب، رستم، 
خرم بيد، سپيدان، اقليد، كوار، المرد، قير و كارزين، زرين دشت، كازرون، 
فسا، ني ريز، آباده، جهرم، ارسنجان، اس��تهبان و مرودشت داراي مركز 

اورژانس اجتماعي هستند. 
  بوشهر: معاون پژوهشي و فناوري جهاد دانشگاهي بوشهر از راه اندازي 
مجتمع توليد ۵ ميليون قطعه بچه ماهي در اس��تان تا پايان سال جاري 
خبرداد.  سيدمحمد قائم كاظمي با بيان اينكه اين مجتمع نقشي مهم در 
امنيت غذايي دارد، افزود: توليد و تكثير بچه ماهي سي باس جزو ۳۱ طرح 
فناورانه در كشور مورد حمايت مقام معظم رهبري است كه نقش مهمي در 

حل پرورش دهندگان آبزيان دارد. 
  اردبيل: شهردار اردبيل گفت: همزمان با س��وم خرداد، سالروز فتح 
خرمشهر پل شهيد حاج قاسم سليماني به همت قرارگاه خاتم االنبيا به 
بهره برداري رس��يد.  محمود صفري افزود: در كنار پل شهيد حاج قاسم 
سليماني، دوربرگردان ميدان ورزش اردبيل كه به نام علي دايي نامگذاري 
شد و كلنگ زني پارك ميراشرف به مساحت ۶ هكتار و پارك خانواده اردبيل 
به مساحت 4 هكتار در شورابيل انجام مي شود.  وي از افزايش ۱۰هكتاري 
در مسير توس��عه فضاي س��بز در اردبيل خبرداد و تصريح كرد: تا آخر 

شهريورماه پل قدس و نيايش نيز تكميل و آماده افتتاح خواهد شد.

آغاز ساخت 3هزار واحد نهضت ملي مسكن 
در كهگيلويه و بويراحمد

با حضور جمعي از مسئوالن كهگيلويه      كهگيلويه و بويراحمد
و بويراحمد عمليات ساخت 3 هزار 
واحد مس�كوني طرح نهضت ملي مس�كن در اس�تان آغاز ش�د. 
در مراسم اغاز ساخت مس��كن ملي در چهارمحال و بختياري، نماينده 
ولي فقيه در استان با بيان اينكه يكي از مشكات مردم موضوع مسكن 
است و مس��ئوالن بايد به اين موضوع توجه جدي داشته باشند، گفت: 
بايد جانمايي واحدهاي مسكوني كارشناسي و دقيق باشد و فضا سازي 
و سرعت در ساخت نهضت ملي مسكن در اولويت برنامه هاي مسئوالن 
قرار گيرد.  آيت اهلل سيدنصير حسيني از اعضاي اجرايي اين طرح خواست 
تا بر كيفيت ساخت و ساز نظارت داشته باشند و در ساخت واحدهاي 

مسكوني از سازه هاي مناسبي استفاده شود.  
در ادامه استاندار كهگيلويه وبويراحمد با بيان اينكه عمليات ساخت ۳ هزار 
واحد از ۱۰ هزار واحدي كه بايد در اين استان ساخته شود، هم اكنون آغاز 
شده، گفت: كهگيلويه وبويراحمد به لحاظ اجراي طرح نهضت ملي مسكن 
رتبه مطلوبي در كشور ندارد زيرا در حالي كه متقاضيان زيادي در ياسوج 
نام نويس��ي كرده اند اما زمين مورد نياز براي همه اي��ن افراد هنوز تأمين 
نشده است.  وي ادامه داد: ميزان تسهيات به متقاضيان مركز استان ۳۵۰ 
ميليون تومان و بقيه شهرستان ها ۳۰۰ ميليون تومان با باز پرداخت 2۰ 
ساله است.  استاندار با اشاره به اينكه دستگاه خدمات رسان آب، برق و گاز 
بايد براي اجراي اين طرح همكاري هاي الزم را انجام دهند، افزود: ضروري 
است تجهيزات و مصالح مورد نياز ساخت و ساز اين واحدهاي مسكوني در 
استان تأمين شود زيرا ساخت اين واحدهاي مسكوني بايد در طول چهار 
سال تكميل و تحويل متقاضيان شود.  سرپرست اداره كل راه و شهرسازي 
چهارمحال و بختياري نيز گفت: متقاضيان استاني براي طرح ملي مسكن 
بيش از ۵8 هزار نفر اس��ت كه باالي ۵۰ درصد از متقاضيان در ياس��وج 
هستند.  علي راستا با بيان اينكه كلنگ ساخت ۳ هزار واحد مسكن به زمين 
زده شد، ادامه داد: ۳2۰واحد در ياس��وج، هزار و 7۳۰ واحد در گچساران، 
7۰۰ واحد در دهدشت، 2۰۰ واحد در ليكك و ۵۰ واحد در چرام است.  وي 
ميزان اعتبار اين واحدها را 2 هزار ميليارد تومان اعام كرد و افزود: بيش از 
۵۰ درصد اعتبار ساخت اين مسكن ها ملي است و بخشي از زمين مورد نياز 
توسط سازمان جهاد كشاورزي به مجريان ساخت مسكن ملي واگذار شد. 

كمك فناوري هاي نوين براي توسعه 
كشاورزي چهارمحال و بختياري 

با برنامه ريزي جهت س�اخت مركز رشد      چهارمحال و بختياري
فناوري و خانه خالق و همچنين ايجاد مركز 
رشد تخصصي بادام در شهرستان سامان، استفاده از ظرفيت هاي گردشگري 
و تولي�دات باغي و كش�اورزي چه�ار محال وبختي�اري س�رعت مي گيرد. 
رئيس پارك علم و فناوري چهارمحال و بختياري در جلسه برنامه ريزي 
ساخت مركز رشد فناوري و خانه خاق سامان با تأكيد بر ايجاد مركز رشد 
تخصصي بادام در اين شهرستان، گفت: شهرستان سامان در حوزه هاي 
مختلف چون گردشگري و توليدات باغي ظرفيت بااليي دارد و در كنار آن 
توسعه كشاورزي استان با استفاده از فناوري هاي نوين تسريع مي شود.  
اسماعيل پيرعلي با بيان اينكه اين شهرستان براساس ظرفيت هاي موجود 
بايد رشد و توسعه يابد، ادامه داد: به همين منظور مركز رشد تخصصي بادام 
يا كشاورزي در شهرستان سامان بايد راه اندازي شود.  رئيس پارك علم 
و فناوري چهارمحال وبختياري ادامه داد: به منظور دس��تيابي به اهداف 
شعار سال در تاش هستيم در شهرستان هايي كه زير ساخت هاي الزم 
را در راستاي كارآفريني و شركت هاي دانش بنيان دارند ظرفيت سازي 
انجام دهيم.  پيرعلي با بيان اينكه توس��عه، پيشرفت و افزايش بهره وري 
در كشاورزي استان با استفاده از فناوري هاي روز و نوين سرعت بيشتري 
مي گيرد، گفت: راه اندازي خانه خاق اين شهرستان در دستور كار قرار دارد 

كه در آينده نزديك اين مهم محقق خواهد شد.

 تامين خانه براي 4 هزار خانواده 
داراي چند معلول كشور

تأمين نياز خانواده هاي داراي دو يا چند معلول در استان هاي مختلف 
يكي از اولويت هاي مهم دولت به شمار مي آيد كه در اين ميان ساخت 
مس�كن براي آنها بيش از هر اق�دام ديگري اهميت دارد.  براس�اس 
گزارش ها، درحال حاضر بيش از 1۰ هزار خان�واده داراي دو معلول در 
صف دريافت مسكن قرار دارند و مقدمات تأمين مسكن براي آنها فراهم 
شده است. بر همين اساس در كنار خانه هايي كه براي خانواده هاي داراي 
معلول در مناطق مختلف ساخته شده است، حاال و براساس تفاهمنامه اي 
كه ميان سازمان بهزيستي كشور و بنياد مستضعفان به امضا رسيده، 
قرار شده ظرف دو سال آينده 4 هزار واحد مسكن براي خانواده هاي 
داراي چن�د معلول در سراس�ر كش�ور س�اخته يا خريداري ش�ود. 

    
چند سالي مي ش��ود كه طرح حمايت ويژه از خانواده هاي داراي چند 
معلول اجرايي و براس��اس آن با مديريت س��ازمان بهزيستي كشور و 
همكاري بنياد مس��كن، بنياد مستضعفان، بسيج س��ازندگي، قرارگاه 
خاتم االنبياء، ستاد اجرايي فرمان امام و چند نهاد ديگر موضوع خانه دار 

كردن آنها در دستور كار قرار گرفته است. 
  تأمين خانه وظيفه حاكميت است

دولت س��يزدهم برنامه مدوني ب��راي تأمين خانه ب��راي خانواده هاي 
داراي چند معلول دارد. كاري كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز از 
همان اوايل روي آن تأكيد و تأمين مسكن براي نيازمندان را از وظايف 

حاكميت اعام كرده بود. 
حجت عبدالملكي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در مراس��م تحويل 
۱4۰۰ مس��كن به خانواده هاي دو معلول و بيش��تر حض��ور يافته بود، 
گفت: »تنها جايي كه حضرت محمد)ص( از بيت المال، مستقيم دستور 
برداشت داده براي تأمين مسكن بوده است و اين نشان مي دهد در جامعه 
اسامي حوزه مسكن خيلي مهم اس��ت. وظيفه حاكميت است تا نياز 
هموطناني كه نمي توانند، مسكن داشته و بخرند را تأمين كند و در اين 

بين گروه هاي ضعيف تر چون معلوالن بايد در اولويت قرار بگيرند.«
وي مدل همكاري بين چند س��ازمان و نهاد را خوب توصيف كرد و با 
بيان اينكه در اين مدل، واحدها با همكاري چند دستگاه از جمله بنياد 
بركت، بنياد مسكن، بهزيستي، خيرين و... ساخته مي شود، ادامه داد: 
»در اين نوع همكاري براي ساخت مسكن معلوالن، يكي زمين و ديگري 
تسهيات مي دهد و ديگري مي سازد كه مدلي مناسب است و بايد در 

اين مسير از خيرين تشكر ويژه داشت.«
حاال طي تفاهمنامه اي كه سازمان بهزيستي كشور با بنياد مستضعفان 
داشته قرار است، ظرف دو سال آينده 4 هزار واحد مسكن براي خانواده هاي 

داراي دو معلول به باال در سراسر كشور ساخت يا خريداري شود. 
در همين رابطه رئيس س��ازمان بهزيس��تي با تأكيد برتأمين مسكن 
خانواده هاي داراي چند معلول در استان هاي مختلف، به قانون جامع 
معلوالن نيز اشاره كرده و مي گويد: »اين قانون جامع داراي ۳4 ماده و 
29 تبصره است و اجراي آن داراي ۶۰ هزار ميليارد تومان هزينه است 

ولي بخشي از آن با مطالبه گري بهزيستي به دست مي آيد.«
علي محمد قادري ادامه مي دهد: »اعتبارات سازمان بهزيستي گسترش 
يافته اس��ت و همكاران تاش مي كنند مفاد اين قان��ون را با همكاري 
س��ازمان هاي ديگر به ويژه در حوزه مناسب سازي، ماده شش و هفت 
اجرايي كنند. در كنار ما شركايي هستند و اين افراد به صورت صنفي 
مطالبه گري مي كنند و دستگاه هايي نظير شهرداري و غيره حضور افراد 

داراي معلوليت را تسهيل و روان مي كنند.«
   رتبه اول خراسان جنوبي در تعداد معلوالن

دهه فجر سال گذشته بود كه طي مراسمي 2 هزار و ۳8۱ واحد مسكوني 
به معلوالن و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي واگذار شد. 

در آن روز معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي كشور گفت: 
»براي واگذاري اين واحد ها بيش از ۵9۰ ميليارد تومان هزينه ش��ده 
است كه ۱۰۵ هزار ميليارد تومان آن كمك باعوض، 47 هزار ميليارد 
تومان آن تسهيات قرض الحسنه، ۱۳ هزار ميليارد تومان آن معافيت 

ساختماني و مابقي با كمك خيرين تأمين شده است.«
چند روز بعد در شرق كش��ور و در خراسان جنوبي نيز ساخت ۳ هزار و 

۱۰۰ مسكن براي جامعه هدف بهزيستي در دستور كار قرار گرفت. 
ناگفته نماند در خراسان جنوبي 28 هزار و ۱۰۱ معلول وجود دارد، كه 
بعضاً هر فرد امكان داشتن چند معلوليت را نيز دارد. نرخ شيوع معلوليت 
در كش��ور حدود 2/۱ درصد ولي در اين اس��تان ۳/۶ درصد است و در 

برخي مؤلفه ها چون معلوليت هاي ذهني رتبه اول كشوري را دارد. 
علي عرب نژاد مديركل بهزيستي خراس��ان جنوبي با بيان اينكه ستاد 
اجرايي قول و تعهد خريد ۱۰۰ دس��تگاه ويلچ��ر را داده كه واگذاري 
82ويلچر محقق شده است، گفت: »ما در دو مرحله و در هر مرحله يك 
ميليارد و 7۰۰ ميليون تومان از محل منابع استاني نيز جذب كرديم.« 
وي با تأكيد بر اينكه در استان 8۰ درصد معلوليت ها به علت ژنتيكي 
و 2۰ درصد بر اثر حوادث است، ادامه داد: »تاش ما بر اين است كه با 
توسعه خدمات ژنتيكي درصد معلوليت ها را در خراسان جنوبي كاهش 
دهيم. در خراس��ان جنوبي ۳۵ مركز روزانه و 2۰ مركز شبانه روزي از 
جمله مركز توانبخش��ي حضرت علي اكبر)ع( به معل��والن عزيز ارائه 
خدمت مي كند. در زمينه حق پرس��تاري نيز براساس دستورالعمل ها 
و بخش نامه هاي ويژه و براي معلوليت هاي شديد ماهيانه يك ميليون 
تومان پرداخت مي كنيم و شهريه دانشجويان معلول نيز براساس ضوابط 

رايگان است.«
مديركل بهزيستي خراسان جنوبي با اش��اره به ساخت ۳ هزار و ۱۰۰ 
مسكن براي جامعه هدف بهزيستي گفت: »از اين تعداد 2 هزارو ۵۰۰ 
مسكن براي معلولين بوده است و از مجموع ۳ هزار مسكن تعداد 2هزارو 

4۰۰ واحد تحويل شده است.«
اواخر س��ال گذش��ته و در پي پخش گزارش مش��كل ساخت مسكن 
292معلول گياني در آتشگاه رشت، مديركل بهزيستي گيان گفت: 
»تعاوني مس��كن مربوطه به دليل مشكات مالي نتوانسته به تعهدات 
خود عمل كند و به رغم اينكه تاكنون اعضاي اين تعاوني مسكن براي 
حل مشكل به بهزيستي استان مراجعه نكرده اند، اما بهزيستي استان 

براي حل اين مشكل پا پيش گذاشته است.«
حسين نحوي نژاد، با بيان اينكه براي حل اين مشكل با انتخاب وكيلي 
خبره براي اعضا و مكاتبه با دادستان رشت تاش مي كند هر چه سريعتر 
رفع شود، تأكيد كرد: »اين مشكل از طريق قانوني پيگيري شود تا حق 

هيچ معلولي ضايع نشود.«
هم اكنون در استان هاي مختلف كشور و براي كمك به خانه دار شدن 
خانواده هاي داراي معلول، از س��اخت خانه تا پرداخت تس��هيات در 

برنامه قرار دارد. 
از تأمين اعتبار ۳۰ ميليارد ريالي براي ساخت مسكن معلوالن ملكاني 
در آذربايجان شرقي گرفته تا پرداخت تسهيات ۱۰۰ ميليون ريالي 

براي تعمير و بازسازي خانه ها. 

 ايجاد شغل براي 30 هزار نفر 
در صنايع دستي آذربايجان شرقي 

اداره كل مي�راث فرهنگ�ي، گردش�گري و صنايع دس�تي 
در صنع�ت  نف�ر  ه�زار   3۰ ب�راي  آذربايجان ش�رقي 
گردش�گري و صناي�ع دس�تي اش�تغال ايج�اد ك�رد. 
عليرضا باي��رام زاده معاون گردش��گري اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي گفت: براي ۳۰ هزار 
نفر در سطح آذربايجان شرقي در صنعت گردشگري و صنايع دستي 
اشتغال ايجاد كرديم.  وي افزود: در صورت احياي آيين ها و صنايع 
فراموش شده با برگزاري جش��نواره ها، ايجاد جاذبه هاي جديد و 
تقويت زير ساخت هاي مناسب در كنار اكوسيستم منطقه زمينه 
توسعه صنعت اكوتوريسم، جذب گردشگر و اشتغال بيشتر را فراهم 
كنيم.  اين كارشناس ميراث فرهنگي در ادامه با اشاره به ثبت ملي 
ورني به نام اهر تصريح كرد: سعي خواهيم كرد در راستاي برندسازي 

و معرفي بيشتر ورني به نام اهر نيز گام هاي اساسي برداريم.

بهره برداري از نخستين نيروگاه خورشيدي 
پخش فرآورده هاي نفتي

نخس�تين ني�روگاه خورش�يدي ش�ركت مل�ي پخ�ش 
فرآورده ه�اي نفت�ي در اصفه�ان ب�ه بهره برداري رس�يد 
عبداهلل گيتي منش مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
اصفهان در مراسم بهره برداري از نخس��تين نيروگاه خورشيدي اين 
شركت گفت: اين سامانه خورش��يدي از ظرفيت 2۰ كيلووات ساعت 
برخوردار است.  وي در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در اين سازمان 
افزود: در حوزه انرژي و مديريت سبز تمديد گواهينامه مديريت انرژي 
براي سومين سال متمادي، هوشمند سازي و اخذ گواهينامه معاينه 
فني موتورخانه هاي منطقه، انجام شد.  اين مسئول ادامه داد: مشاركت 
فعال در طرح هاي مديريت بار ش��ركت هاي توزيع برق شهرستان و 
 CNG استان اصفهان در دو بخش ساختمان هاي اداري و جايگاه هاي
و جايگزيني نيمي از پروژكتور هاي پرمصرف تأسيسات و انبار هاي نفت 

منطقه با انواع كم مصرف از ديگر فعاليت ها بود.

 مشاركت 200 شاعر ايراني و خارجي 
در كنگره شعر توحيدي 

۲۰۰ شاعر ايراني و خارجي در كنگره بين المللي شعر توحيدي 
در يزد شركت كردند. 

احسان عابدي، سرپرست ارشاد يزد در آيين اختتاميه كنگره بين المللي 
شعر توحيدي گفت: شعر آييني يكي از پراقبال ترين حوزه هاي شعر 
و ادب فارسي است.  وي افزود: توحيد سررشته مكتب اسام است و 
شاعران در اين راستا سعي كرده اند شناخت خود از وحدانيت خدا را با 
ذوق و قريحه خود روي كاغذ بياورند.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسامي 
ادامه داد: برگزاري كنگره در چهار دوره، يك جريان در حوزه شعر توليد 
كرده كه قريب به ۶۰۰ شعر از بيش از 2۰۰ شاعر ايراني و خارجي به 
اين كنگره ارسال شد.  عابدي گفت: اين كنگره مي تواند در عرصه شعر 
آييني و توحيدي جريان ساز شود و امروز اين نهالي كه در اولين كنگره 
پايه گذاري شده بود، تنومند شده و شاعران داخلي و خارجي را به خود 

جذب كرده است كه بايد تقويت شود.

   يزد   اصفهان    آذربايجان شرقي

سواحل مازندران هوشمند سازي مي شود 
مانور هوشمندسازي     مازندران
با هدف بهره برداري 
واقعي اين طرح در س�واحل مازندران برگزار شد. 
نقي كريميان رئيس هيئت نجات غريق و غواصي 
مازندران ك��ه در مانور طرح هوشمند س��ازي 
سواحل استان حضور داشت، گفت: از آنجا كه 
اين طرح به صورت جدي از هفته آينده با حضور 
8۰۰ ناجي غري��ق اجرا خواهد ش��د، لذا براي 
بررس��ي همه جانبه كم وكيف، آن را به صورت 
آزمايشي برگزار كرديم.  وي افزود: در اين طرح افتتاح ساعت مچي ناجيان غريق، اپليكيشن گردشگر و 
اپليكيشن ناجي را خواهيم داشت.  اين كارشناس نجات غريق با تأكيد بر ضرورت همكاري مردم با ناجيان 
غريق، تصريح كرد: توصيه  ما به همه افراد جامعه به توصيه ها و هشدارها توجه كنند.  كريميان گفت: امواج 
شكافنده دليل اصلي غرق شدگي در درياي خزر اس��ت و ساالنه شاهد مرگ شهروندان هستيم، امواج 
شكافنده، كانال هاي عميق و پرآبي هستند كه با سرعت بيش از دو متر در ثانيه يعني سريع تر از يك شناگر 

المپيك، افراد را در سواحل مازندران به وسط دريا كشيد و غرق كرد.


