
بزرگ ترين مركز      بوشهر
پ�رورش آبزيان 
براي توليد ميگوی پرورشي در شهرك شيالت 
رود ش�ور بندر ريگ شهرس�تان گن�اوه در 
مس�احت ۱۵۰ هكتار به بهره برداري رس�يد. 
احمد محمدي زاده استاندار بوشهر با اشاره به اينكه 
توسعه طرح هاي پرورش ميگو يكي از اولويت هاي 
استان اس��ت، گفت: به همين منظور بزرگ ترين 
مركز پرورش آبزيان براي توليد ميگوی پرورشي 
در شهرك شيالت رود شور بندر ريگ شهرستان 
گناوه به بهره برداري رسيد.  وي با اشاره به اينكه 
توسعه طرح هاي پرورش ميگو يكي از اولويت هاي 
استان است، افزود: اين شهرك يكي از طرح هاي 
مهم توسعه آبزي پروري به مس��احت بيش از 3 
هزار هكتار است كه بهره برداري از آن گام بزرگي 
در پيشرفت و رونق اقتصادي و اشتغالزايي در پي 
دارد. نماينده دولت در اس��تان با تأكيد بر توسعه 

زيرس��اخت هاي اين ش��هرك تصريح كرد: اميد 
مي رود با توسعه زيرس��اخت ها و تأمين اعتبار از 
تمام مزارع پرورش ميگو ش��هرك ش��يالت رود 
ش��ور بندر ريگ گن��اوه بهره برداري ش��ود. علي 

بازدار مديركل شيالت بوش��هرهم گفت: اكنون 
150 هكتار اين شهرك وارد مدار توليد شده كه 
با تكميل و راه اندازي آن، توليد ميگوی پرورشي 
تا 60 هزار ت��ن در س��ال افزاي��ش مي يابد. وي 

هدفگذاري براي توليد ميگوی پرورشي در سال 
جاري را بيش از 32 هزار تن اع��الم كرد و افزود: 
تاكنون در 4هزار و 100 استخر بيش از 1/8ميليارد 
قطعه بچه ميگو ذخيره سازي شده است. مديركل 
شيالت بوشهر با بيان اينكه سال گذشته بيش از 
28 هزار و 100تن ميگوی پرورش��ي در بوش��هر 
برداشت شد، تصريح كرد: مساحت اراضي پرورش 
ميگو تا پايان ذخيره س��ازي بچه ميگو به 6هزار و 
400هكتار و ميزان ذخيره س��ازي بچه ميگو به 
2ميليارد و 600 ميليون قطعه براي توليد 32 هزار 
تن ميگوی پرورشي خواهد رسيد. بازدار توجه به 
اقتصاد دريا پايه را يكي از اولويت هاي استان در امر 
سرمايه گذاري اعالم كرد و افزود: اقتصاد دريا محور 
به ويژه در زمينه پرورش آبزيان از اساس��ي ترين 
اولويت هاي س��رمايه گذاري در بوشهر است كه 
تحقق اين مهم نقش تأثيرگذاري در اش��تغال و 

معيشت مردم منطقه دارد.
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برداشت 3 برابري گندم با استفاده از روش هاي نوين در زرنديه
كشاورز  با سابقه      مركزي
ن  س��تا شهر
زرندي�ه موف�ق ش�د از ه�ر هكت�ار زمين 

خود6/۵تن گندم برداشت كند. 
محمود فصيح كه بيش از 50 س��ال در زمينه 
كشاورزي در شهرس��تان زرنديه فعال است، 
گفت: با توج��ه به اينك��ه گندم ي��ك غذاي 
اس��تراتژيك به ش��مارمي رود، ب��ا اين وجود 
مصرف باالي آب موجب ش��ده ت��ا در صورت 
كمبود آب يا وقوع خشكسالي نتوان بهره الزم را برد.  وي افزود: با پيگيري هايي كه انجام دادم و در 
كنار مشورت با كارشناسان كشاورزي متوجه شدم در غرب كشور بذر گندمي به نام »ريژاب« كشت 
مي ش��ود كه س��ه برابر كمتر آب مي برد و عالوه برآن تا دو برابر افزايش محصول دارد.  اين كشاورز 
شهرستان زرنديه ادامه داد: با كاشت اين نوع از گندم عالوه بر صرفه جويي در مصرف آب با توجه به 
وجود خشكسالي در اين منطقه موفق شدم از هر هكتار 6/5 تن گندم برداشت كنم.  فصيح گفت: با 
توجه به شرايط خشكسالي دركشور از كشاورزان مي خواهم با استفاده از روش هاي علمي و مشورت 

با كارشناسان در زمينه توليدات محصوالت كشاورزي موفق تر عمل كنند.

سامانه »اصفهان من« به نماز گزاران جمعه خدمت رساني مي كند
سرويس دهي      اصفهان
به نمازگزاران 
جمع�ه از طري�ق ثبت ن�ام در س�امانه 

من«  انجام مي شود.  »اصفهان 
حسين حق شناس معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهردار اصفهان گفت: پيرو هماهنگي هاي انجام 
شده و جلسات متعدد حوزه معاونت حمل ونقل و 
ترافيك شهرداري اين شهر در خصوص ساماندهي 
و بهينه سازي اياب و ذهاب نمازگزاران نماز عبادي- 
سياس��ي جمعه همچنين اعتالي امور فرهنگي نماز جمعه در مناطق ش��هرداري، مقرر شد جهت رفاه و 
سرويس دهي به نمازگزاران از طريق ثبت نام در سامانه »اصفهان من« اقدام شود.  وي افزود: نماز جمعه در پنج 
محل برگزار مي شود كه شامل: مصالي بزرگ اصفهان براي شهروندان اين كالنشهر، همچنين در سپاهان شهر، 
رهنان، خوراسگان و ملك شهر است.  اين مسئول ادامه داد: در صفحه نخست، ميز خدمت سرويس نماز جمعه 
قابل مشاهده است و به سادگي با اطالعاتي كه ثبت مي شود، مي توانند درخواست سرويس را ثبت كنند، پس از 
اينكه تقاضاي شهروند در سامانه ثبت شد، مسيريابي انجام و بر اساس تعداد درخواست ها اتوبوس در نظر گرفته 

مي شود، البته با افراد درخواست كننده نيز تماس گرفته مي شود تا از اين سرويس ها استفاده كنند.

سپاه تصفيه خانه رشت را مي سازد
قرارگاه سازندگي      گيالن
خاتم االنبيا)ص( 
با امضاي تفاهمنام�ه ب�ا آب و فاضالب گيالن 
تصفيه خان�ه فاض�الب رش�ت را مي س�ازد. 
اسداهلل عباس��ي اس��تاندار گيالن با بيان اينكه از 
1200 ميليارد تومان اعتبار پسماند، 100ميليارد 
تومان براي رش��ت و 60 ميليارد تومان در س��ال 
1400 به ساير پهنه ها پرداخت شده است، گفت: 
به زودي درخصوص وضعيت رودخانه هاي زرجوب 

و گوهررود جلسه اي در نهاد رياست جمهوري برگزار مي شود.  وي به تفاهم 6600 ميليارد توماني با قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا)ص( براي راه اندازي تصفيه خانه فاضالب رشت اشاره كرد و افزود: آيت اهلل رئيسي در 
بازديد از رودخانه هاي زرجوب و گوهررود، دستور تسريع رسيدگي به وضعيت اين رودخانه ها را صادر كردند 
كه موظفيم در گام نخست ورودي فاضالب به اين بستر را مسدود كنيم.  نماينده عالي دولت در استان گيالن 
بر لزوم راه اندازي خط هاي سه و چهار پردازش زباله حداقل تا پايان تيرماه طبق وعده شهردار و شوراي اسالمي 

شهر رشت تأكيد و تصريح كرد: بايد هرچه سريع تر ميزان 1100 تن زباله ورودي به سراوان به صفر برسد.

 2هزار بسيجي جهادگر قمي 
به كمك محرومان 14 استان مي روند

 اجراي 138 طرح محروميت زدايي 
جهاد كشاورزي در استان مركزي

2هزار جهادگر     قم
قم�ي در قالب 
۱۰۰ گروه جهادي با هدف خدمت رس�اني به 
محرومان به استان هاي كشور سفر مي كنند. 
علي اخالصمند مس��ئول حركت ه��اي جهادي 
سازمان بس��يج سازندگي سپاه اس��تان قم گفت: 
تابستان امسال بيش از 100 گروه جهادي از اقشار 
و نواحي، اردوهاي جهادي را برگزار مي كنند.  وي 
افزود: اين اردوها يك روزه تا يك ماهه خواهد بود 
و بيش��تر اردوهاي داخل شهر يك تا س��ه روزه و 
اردوهاي خارج از شهر نيز بين هفت تا 14 روز خواهد 
بود.  اين مسئول گروه هاي جهادي محروميت زدايي، 
پزش��كي، آموزش تحصيلي، اقتص��اد مقاومتي و 
اشتغالزايي را از جمله مأموريت هاي اصلي گروه هاي 
جهادي استان قم برشمرد و ادامه داد: اين گروه ها 
غير از قم در 13 استان ديگر نقش آفريني خواهند 
داشت و البته كه حدود 70درصد گروه هاي جهادي 
فعاليت هاي خود را در داخل ق��م دنبال خواهند 
كرد.  اخالصمند از حضور اقشار و سنين مختلف 
در گروه هاي جهادي ياد كرد و گفت: براي پيشبرد 
برنامه هاي اين گروه ه��اي جهادي از ظرفيت هاي 
مردمي و همچنين سپاه استان و دستگاه هاي ديگر 
استفاده مي شود.  وي افزود: در استان كرمان پنج 

اردوي جهادي و در هر كدام از استان هاي سيستان 
و بلوچس��تان، مازندران و ايالم دو اردوي جهادي 
برگزار مي شود و ديگر اردوها نيز در استان هايي از 
جمله لرستان، مركزي، خوزستان، خراسان رضوي 
و تهران دنبال خواهد ش��د.  مسئول حركت هاي 
جهادي سازمان بسيج سازندگي سپاه قم با بيان 
اينكه اردوهاي جهادي اس��تان بعد از امتحانات 
طالب و دانش��جويان از نيمه دوم تيرماه شروع 
مي شود، گفت: مردم عالوه بر ثبت نام در اردوهاي 
جهادي مي توانند در تأمين تجهيزات و اعتبارات 
مورد نياز اين اردوها مش��اركت كنند كه در اين 
راس��تا كد *6655*9988*5# براي ثبت نام و 
كد *6655*9988*6# ب��راي دريافت مبالغ 
افراد در نظر گرفته شده است.  اخالصمند افزود: 
پيش بيني مي شود در اين گروه هاي جهادي 2هزار 
جهادگر حضور يافته و در مناطق محروم ايفاي 
نقش كنند.  اخالصمند افزود: اردوهاي جهادي 
كارگاه توانمند سازي و تربيت نسل در تراز انقالب 
اسالمي است كه كمترين دستاورد آن تغيير نگاه 
نيروهاي جوان نسبت به مناطق محروم است و 
نگاه عدالتخواه به آنها مي دهد كه اين نگاه مي تواند 
براي آينده كشور، مديران انقالبي و عدالتخواه را 

پرورش دهد.

ب�ا ه�دف رف�ع     مركزي
محروميت زدايي 
در روستاهاي استان مركزي، جهاد كشاورزي 

۱38 طرح اجرا مي كند. 
حس��ن بيات دبي��ر س��تاد راهب��ري و هدايت 
حركت ه��اي محروميت زدايي س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان مركزي گفت: 540 ميليارد ريال 
منابع مالي به اجراي طرح هاي محروميت زدايي 
جهاد كش��اورزي در قالب 138 ط��رح مرمت و 
احياي قنوات در سطح روستاهاي استان مركزي 
مركزي با اولويت روس��تاهاي كمت��ر برخوردار 
اختصاص يافته  اس��ت.  وي افزود: اين طرح ها با 
هدف افزاي��ش بهره وري از آب كش��اورزي اجرا 
مي شود.  اين كارش��ناس ادامه داد: اجراي اين 
طرح ها در حوزه ه��اي مختلف ايج��اد گلخانه ، 
صناي��ع تبديل��ي و تكميلي كوچ��ك مقياس، 
دامداري ها و واحده��اي پرورش ماهي خوراكي 
و زينتي در راس��تاي ايجاد اش��تغال و افزايش 
درآمدزاي��ي در روس��تاها به ويژه روس��تاهاي 
كم برخ��وردار در دس��تور كار ق��رار دارد.  بيات 
گفت: بهره گي��ري از ظرفيت هاي موجود بخش 
كش��اورزي به ويژه در حوزه  س��رمايه انساني، با 
تأكيد بر بومي گزيني، نخبه گزيني و جوان گرايي 

در راستاي افزايش كمي و كيفي توليدات بخش 
كشاورزي از جمله اهداف تشكيل ستاد راهبري و 
هدايت حركت هاي محروميت زدايي در سازمان 
جهاد كشاورزي استان مركزي است.  وي افزود: 
افزايش درآم��د، رفاه و ارزش اف��زوده در بخش 
كشاورزي به تبعيت از س��تاد محروميت زدايي 
استان مركزي، ايجاد وحدت رويه و هماهنگي 
در بخش هاي مختلف كشاورزي با اولويت حل 
مشكل مردم با رويكرد مناطق محروم روستايي 

از ديگر اهداف اين ستاد است.   
دبير س��تاد راهب��ري و هداي��ت حركت هاي 
محروميت زدايي سازمان جهاد كشاورزي استان 
مركزي خاطرنشان كرد: تالش براي واگذاري 
كار مردم ب��ه مردم با ب��ه كارگي��ري حداكثر 
امكانات و سرمايه انس��اني از ديگر اهداف اين 
ستاد است.  بيات افزود: با وجود رشد توليدات 
كشاورزي اما ميزان سرمايه گذاري متناسب با 
نياز بخش كش��اورزي نبوده و شاهد كمترين 
حجم سرمايه گذاري در اين حوزه هستيم و به 
جذب سرمايه گذار نياز است و بايد با در اختيار 
ق��رار دادن تس��هيالت ارزان قيم��ت و در نظر 
گرفتن معافيت هاي ويژه زمينه سرمايه گذاري 

را در بخش هاي كشاورزي فراهم سازيم.

  خراسان جنوبي: مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراس��ان جنوبي گفت:  در راس��تاي ايجاد فضاي مناس��ب براي عرضه 
محصوالت صنايع دستي خراسان جنوبي با امضای تفاهمنامه اي بين اداره 
 كل و س��رمايه گذار بخش خصوصي بازارچه دائم صنايع دستي در محل 
قلعه تاريخي بيرجند راه اندازي مي شود.  هادي شاه وردي افزود:  براساس 
اين تفاهمنامه مقرر شد تعداد 15 غرفه در محل قلعه تاريخي بيرجند براي 

عرضه محصوالت صنايع دستي استان راه اندازي و تجهيز شود. 
   قزوين: سيدحسين حسيني وزير جهاد كشاورزي در آيين تجليل از 
كشاورزان نمونه استان قزوين گفت: صادرات ماهيان زينتي به 291ميليون 
قطعه در سال رسيده كه 12درصد كل صادرات اين حوزه يعني صادرات 
35 ميليون قطعه ماهي زينتي در استان قزوين اتفاق مي افتد.  وي با بيان 
اينكه قزوين جايگاه سوم كشوري در حوزه صادرات ماهيان زنيتي را دارد، 
افزود: دليل رشد استان قزوين در حوزه پرورش، توليد و صادرات ماهيان 

زينتي   و تكميل زنجيره ارزش افزوده شيالت است. 
   گيالن: محمدرضا احمدي عضو مجمع نمايندگان گيالن در مجلس 
با اشاره به اينكه حجم زيادي از آلودگي ها، پساب صنعتي و شيرابه هاي 
سراوان وارد مزارع كشاورزي مي شود، گفت: بيش از 400 هكتار از اراضي 

كشاورزي ما با شيرابه سراوان آبياري مي شود. 
  خراسان شمالي: استاندار خراس��ان شمالي گفت: 12هزار ميليارد 
تومان اعتبار در سفر رئيس جمهور به استان تخصيص مي يابد.  محمدرضا 
حسين نژاد افزود: 14هزار ميليارد تومان نيز به عنوان تسهيالت در نظر 
گرفته شده و همچنين با شركت هاي شستا و ايميدرو توافقاتي به ارزش 

50ميليارد تومان صورت گرفته است. 
  ايالم: هادي كرمي عضو شوراي شهر ايالم گفت: 30 دستگاه اتوبوس جديد 

برای جابه جايي زوار در اربعين به حمل و نقل عمومي اختصاص مي يابد. 
  سمنان: س��يدمحمدرضا هاشمي اس��تاندار س��منان گفت: بالغ بر 
320روستا زير پوشش شركت آب و فاضالب استان قرار دارند كه آبرساني 

پايدار به تمامي روستاهاي داراي مشكل، در دستور كار قرار دارد. 
   البرز: مجتبي عبدالهي استاندار البرز گفت: اراضي كشاورزي و باغي 
خارج از بافت بايد ماهيت خود را حفظ كنند، چراكه در صورت خرد شدن، 

ساخت و ساز و تغيير كاربري غيرمجاز، چاه هاي آب آنها پلمب مي شود. 
  فارس: سرپرست دانشگاه فرهنگيان كشور در سفر به استان فارس 
گفت: در مهر امسال بيش از 2هزار معلم فارغ التحصيل از دانشگاه فرهنگيان 
به آموزش و پرورش فارس خواهد پيوست و اين دانشگاه ظرفيت تحويل 
تا 4هزار معلم را نيز به استان دارد.  رضامراد صحرايي افزود: در شيراز بيش 
از 70درصد فضاهاي رفاهي و آموزشي دانشگاه فرهنگيان تخريبي است و 
ممكن است مجبور به تخليه آنها شويم و در اجراي اين طرح ما به همراهي 

و كمك استانداري فارس و وزارت آموزش و پرورش اميد داريم. 
  كردستان: فيضي رئيس مركز بهداش��ت شهرستان مريوان گفت: 
به همت خيرين عرصه سالمت و حمايت هاي رئيس و معاونان دانشگاه 
علوم پزشكي كردستان بخش مراقبت هاي ويژه )ICU(بيمارستان فجر 

شهرستان مريوان تجهيز شد. 
  لرستان: دكتر شاهدخت فتحي بيرانوند مديركل بيمه سالمت استان 
لرستان در مراسم كلنگ زني ساختمان اداري بيمه سالمت شهرستان 
چگني با اشاره به اينكه اين بيمه به زودي صاحب خانه خواهد شد، گفت: 
اين مركز در مساحتي به متراژ 234/77 متر مربع با زير بناي ساختمان در 
دو طبقه به متراژ 260/61 متر مربع، سطح اشغال در هر طبقه 117/37 متر 

مربع و با اعتباري بالغ بر 41 ميليارد ريال، كلنگ زني شد.

 رزمايش گردان هاي 
بيت المقدس سپاه تبريز برگزار شد

رزمايش گردان ه�اي بيت المقدس و     آذربايجان شرقي 
كوثر س�پاه ناحي�ه امام�ت تبريز، با 

به كارگيري پنج گردان برگزار شد. 
سرهنگ پاسدار حسين پور اسماعيل فرمانده سپاه ناحيه امامت تبريز 
گفت: رزمايش گردان هاي بيت المقدس و كوثر با هدف حفظ انسجام و 
ارتقای آمادگي و توانمندي هاي دفاعي، امنيتي و امدادي بسيجيان در 
قالب پنج گردان حوزه محور، چهار گردان بيت المقدس برادران و يك 

گردان كوثر خواهران برگزار  شد.  
وي با اشاره به لزوم آمادگي همه جانبه بسيجيان سرافراز در عرصه هاي 
رزمي- دفاعي افزود: در اين رزمايش ش��اهد حض��ور و نمايش اقتدار 
بسيجيان در سطح شهرستان و بخش هاي تابعه با انجام مأموريت هاي 
امداد نجات و مقابله با حوادث و بالياي طبيعي با عنوان زلزله و بمباران 
هوايي بوديم و آمادگي بسيجيان و دستگاه هاي خدمات رسان از جمله 
هالل احمر، اورژانس و شهرداري مورد ارزيابي قرار گرفت.  وي ادامه داد: 
در مأموريت امنيتي، گردان هاي عمل كننده با هدف مقابله با اغتشاشات 
و ناآرامي ها و تهديدات متصوره، تمرين و آمادگي خود را نشان دادند.  
فرمانده س��پاه ناحيه امامت تبريز سومين موضوع مورد تمرين در اين 
رزمايش را بحث دفاع ش��هري با هدف دفاع از مراكز حساس و مهم و 

ايجاد امنيت در محالت در منطقه مورد رزمايش اعالم كرد.

 شهريور آخرين وعده 
براي شنيدن سوت قطار اردبيل – ميانه

پروژه راه آه�ن اردبيل - ميانه، بخش�ي از پ�روژه  راه آهن ميانه - 
اردبيل – پارس آباد به طول ۱۷۵ كيلومتر براي اتصال مركز استان 
به راه آهن ريلي كشور است كه  به دليل عبور از مناطق كوهستاني، 
داراي مشخصات فني و حجم هاي عملياتي بسيار باالست. از جمله 
آنها مي توان به احداث 62 دس�تگاه تونل به ط�ول 2۴ كيلومتر و 
پل هاي خاص و بزرگ با مجموع حدود 6 كيلومتر اشاره كرد، اما نكته 
حائز اهميت در مورد اين پروژه اينكه مطالعات آن در سال ۱3۷6 
آغاز شد، در سال 8۱ رئيس جمهور دولت هشتم از احداث آن خبر 
داد و در سال ۱382 در پيوست قانون بودجه كل كشور مصوب شد. 
كلنگش در سال 83 به زمين خورد و در سال 8۴ فاز اولش شروع 
ش�د و گفتند در س�ال 89 به بهره برداري خواهد رسيد و حاال در 
قرن جديد شنيده مي شود اواخر تابستان مي توانيم شاهد حركت 
قطار و شنيدن سوت آن روي خطوط ريلي اردبيل - ميانه باشيم. 

    
اردبيل به لحاظ ژئوپلتيك در وضعيت آب و هوايي و ساختار جغرافيايي 
خاصي قرار دارد كه عموماً منجر به لغو پروازها در حمل و نقل هوايي و 

مسيرهاي صعب العبور در حمل و نقل جاده اي مي گردد. 
به همين دليل براي صنعت، گردشگري، اشتغال و در يك كالم پيشرفت 
به راه آهن نياز دارد. ضمن اينكه اين استان در منطقه  مرزي قرار گرفته 
و فرصت هاي متعدد اقتصادي پديد آم��ده از راه آهن را غنيمتي بزرگ 
مي داند.  پروژه راه آهن اردبيل - ميانه، بخش��ي از پروژه  راه آهن ميانه - 
اردبيل – پارس آباد به طول 175 كيلومتر براي اتصال مركز اس��تان به 
راه آهن ريلي كشور است كه مطالعات اين پروژه در سال 1376 آغاز شده 
و در چهارم تير  81 بود كه رئيس جمهور دولت هشتم در استاديوم تختي 

از احداث راه آهن در اين استان خبر داد. 
اين پروژه در سال 1382 در پيوست قانون بودجه كل كشور مصوب شد. 
كلنگ راه آه��ن اردبيل – ميانه با كلنگي در س��ال 83 به زمين خورد و 
گفتند كارها مي خواهد شروع شود و در عرض پنج سال به نتيجه برسد. 

هر چند در همان زمان هم كارشناسان اين ادعا را غيرواقعي مي دانستند 
ولي فكر نمي كردند اين پروژه با اين كندي پيش برود. 

اما باالخره پس از تصويب كوتاه ترين مسير، پروژه راه آهن اردبيل- ميانه 
در سال 1384 با بودجه مصوب 5ميليارد توماني وارد فاز عملياتي شد 
و مقرر گشت در سال 89 صداي س��وت قطار در اين مسير شنيده شود 
اما حاال و با ورود به قرن جديد همچنان مردم اردبيل از داشتن خط آهن 

ريلي محروم هستند. 
در باره وعده هاي واهي و نظر كارشناسان كه مي دانستند اين پروژه پنج 
ساله ساخته نخواهد شد همين بس كه اگر طرح 5/72 ميليارد توماني 
با 45/1 ميليارد تومان شروع ش��ود، با فرض محال ثابت ماندن تورم تا 

رسيدن به ايستگاه آخر به 50 سال زمان نياز داشت. 
  شمارش معكوس براي اجرايي شدن آخرين وعده

در پروژه راه آهن محور اصلي و بسيار زمانبر پيشرفت طرح، بحث مهم 
زيرسازي است كه در صورت تكميل بودن آن در فرصت كوتاه و البته با 
سرمايه س��نگيني مي توان ريل گذاري را انجام داد و بهره برداري را آغاز 
كرد. با توجه به اين مهم، عمليات اجرايي راه آهن اردبيل از سال 84 به 

طول 50 كيلومتر منتهي به شهرستان اردبيل آغاز شد. 
براساس اعالم وزارت راه و شهرس��ازي، راه آهن اردبيل - ميانه از سال 
84 تا 88 در دوران استانداري علي نيكزاد و طي يك دوره چهار ساله با 
پيشرفت فيزيكي 20 درصدي زيرسازي همراه بوده، همچنين از سال 
88 تا 92 نيز پروژه 39 درصد پيشرفت فيزيكي زيرسازي داشته و اين 
در حالي است كه اين پروژه از س��ال 92 تا 98 تنها 24درصد پيشرفت 

فيزيكي داشته است. 
حاال علي نيكزاد در قامت نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي گفته كه 
براي تكميل پروژه راه آهن اردبي��ل - ميانه 2 هزار تن ريل مورد نياز آن 

تأمين شده تا اين پروژه امسال به بهره برداري برسد. 
وي گفت: »بررسي وضعيت راه آهن اردبيل - ميانه و نيز همكاري بانك ها 
در اين زمينه از اهم مواردي اس��ت كه با جديت پيگيري مي ش��ود و با 
توجه به تأخير پروژه راه آهن اردبيل تا 19 س��ال همچنان اين پروژه به 
اتمام نرسيده است و درصدد هستيم تا شهريور امسال 10درصد مابقي 

پيشرفت فيزيكي اين پروژه را شتاب دهيم.« 
نيكزاد بيان ك��رد: »اين پروژه همچنان بالتكليف مان��ده و در حالي كه 
مطالبه عمومي مجلس و مردم اين پروژه است بايد هر چه سريع تر اين 
پروژه از اردبيل به پارس آباد برسد و از طريق ريل به جمهوري آذربايجان، 

مسكو و چين متصل شود.«
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: »اين خط آهن جزو مطالبات 
مهم مردمي اس��ت و درصدد هس��تيم با تالش براي اتم��ام پروژه تمام 
ظرفيت ها و امكانات موجود را به كارگيريم و با توجه به اختصاص هزار و 
100 ميليارد تومان براي اتمام آن اميدواريم اين پروژه هر چه سريع تر به 

اتمام برسد تا بتوانيم وضعيت كشور را ساماندهي كنيم.«
اتفاقي كه نه تنها فقط اردبيلي ها بلكه شهروندان زيادي در استان هاي 

ديگر هم منتظر عملي شد آن هستند. 
   مسيري زيبا و كارآمد براي كل كشور

راه آهن اردبيل - ميانه مسير ويژه اي است و با توجه به اين كه از مناطق 
كوهستاني س��خت گذر عبور مي كند، در اين پروژه 62 دستگاه تونل به 
طول 24 كيلومتر تعريف شده و عالوه بر آن 29 دستگاه پل بزرگ به طول 

5/4 كيلومتر در حال احداث است. 
اين پروژه داراي هش��ت ايس��تگاه از ميانه تا اردبيل است كه شامل دو 
ايستگاه تش��كيالتي،  سه ايستگاه مس��افري درجه دو و س��ه ايستگاه 

بين راهي مي شود. 
چندي پيش سرپرست مجري راه آهن اردبيل – ميانه نيز با بيان پيشرفت 
فيزيكي 83 درصدي اين پروژه از بهره برداري اين خط ريلي در شهريورماه 

سال جاري در صورت تأمين اعتبار خبر داده بود. 
علي كاظمي عصر راه آه��ن اردبيل - ميانه را بخش��ي از راه آهن ميانه - 
اردبيل - پارس آباد دانس��ت و گفت: »اين خط ريلي از ايستگاه زاويه در 
راه آهن ميانه - تبريز آغاز  و با عبور از شهرستان كوثر وارد اردبيل مي شود 
و طول كل پروژه 420 كيلومتر تعريف شده كه بخش اردبيل - ميانه به 

طول 175 كيلومتر و در 11 قطعه در حال اجراست.«
وي حجم كل عمليات خاكي اين خط ريلي را 35ميليون متر مكعب اعالم 
كرد و افزود: »حجم عمليات بتن ريزي نيز يك ميليون متر مكعب است 

كه نشان مي دهد اين پروژه داراي ابعاد و حجم بزرگي است.« 
سرپرس��ت مجري راه آهن اردبيل - ميانه ترافيك پيش بيني شده براي 
اين پروژه را در سال اول بهره برداري 5/2 ميليون تن بار اعالم كرد و گفت: 

»اين رقم در سال بيستم بهره برداري به 4 ميليون تن بار مي رسد.«
به گفته اين مس��ئول، ظرفيت جابه جايي مسافر در اين خط ريلي براي 
سال اول 600 هزار نفر پيش بيني شده كه در سال بيستم بهره برداري به 

1/5 ميليون نفر خواهد رسيد. 

 نهالكاري 200 هكتار 
از بيابان هاي آرادان 

با ه�دف مقابله ب�ا بيابان زاي�ي و تأسيس�ات راه 2۰۰ هكتار 
ش�د.  نهال�كاري  آرادان  شهرس�تان  بيابان ه�اي  از 
محمد معين رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آرادان گفت: 
نهالكاري 200 هكتار از بيابان هاي اين شهرستان با هدف مقابله با 
بيابان زايي و تأسيسات راه و از جمله قطعه گرمسار سمنان »آزادراه 
حرم تا حرم« اجرا شد.  وي افزود: بنا بر مطالعات انجام شده طرح 
مديريت مناطق بياباني به منظور كنترل كانون هاي گرد و غبار در 
اين منطقه و محافظت از خطوط راه آهن و جاده تهران- مشهد، 
برنامه نهالكاري در منطقه حس��ين آباد ده نم��ك به مرحله اجرا 
درآمده است.  اين مسئول از برنامه ريزي براي افزايش نهالكاري ها 
خبر و ادامه داد: با عمليات نهالكاري، زمينه مناسبي براي ايجاد 
اشتغال بين جوامع محلي و ارتقاي س��طح دانش و آگاهي آحاد 

جامعه نسبت به فرهنگ منابع طبيعي فراهم مي شود.

 اجراي طرح قرآني ۱۴۵۵
در مساجد لرستان 

طرح قرآني ۱۴۵۵ در قالب برنامه هاي اوقات فراغت تابستانه در 
كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان لرستان برگزار مي شود. 
محمد ابدالي پور مدير ستاد كانون هاي مساجد لرستان از آغاز طرح اوقات 
فراغت تابس��تانه از 10 تيرماه در كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد 
استان خبر داد و گفت: اين طرح در قالب هاي فرهنگي، هنري، اعتقادي و 
بصيرتي تا 20 شهريورماه ادامه دارد.  وي با بيان اينكه گروه هاي نمايشي، 
سرود و آواها، خوشنويسي، فضاي مجازي، كاريكاتور، انيميشن، نقاشي 
و خوشنويسي از برنامه هاي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد است، 
افزود: اجراي برنامه قرآني 1455، كالس هاي هنري، تجسمي، نمايشي، 
اعتقادي، ورزشي و اردويي از بخش هاي طرح »مسجد مدرسه« تابستان 
كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد اس��ت.  اين مسئول  ادامه داد: در 
كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان تالش مي شود  براي جذب 

جوانان به مساجد در جهت ماندگاري آنان نيز اقدام شود.

 بهره برداري 
از 2 پروژه خيرساز درماني در شيراز 

دو پروژه خيرس�از در بيمارس�تان ش�هيد فقيهي شيراز به 
بهره برداري رسيد. 

رئيس بيمارستان شهيد فقيهي شيراز گفت: اولين پروژه بخش  آي 
سي يو داخلي با زيربناي حدود 400 مترمربع و با ظرفيت 10تخت 
با كمك خير نيكوكار شادروان محمدباقر نوشاد و حمايت همه جانبه 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز و مجمع خيرين تأمين سالمت فارس 
معادل 50 درصد در حوزه تجهيزات پزش��كي و مجموعاً با اعتبار 
13ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.  سيدمحمدكاظم تدين افزود: 
دومين پروژه خيرساز پروژه اي است كه مربوط به بهسازي و بازسازي 
فضاي دياليزي بيمارستان است و اين فضا با زيربناي حدود 400 متر 
و با 13 تخت دياليز با مشاركت وراث مرحوم سيده اعظم جعفري به 
بهره برداري رسيد.  وي ادامه داد: با افتتاح اين پروژه خيرساز 85بيمار 

دياليزي از اين خدمات بهره مند مي شوند.

   فارس    لرستان    سمنان

 برگزاري طرح نشاط معنوي 
در ۱۵ بقعه و امامزاده كرمانشاه

طرح نشاط معنوي تابستان امسال در      كرمانشاه
۱۵ بقعه و امامزاده ش�اخص اس�تان 

كرمانشاه برگزارمي شود. 
حجت االس��الم محمد صالحي مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان 
كرمانشاه با بيان اينكه همزمان با ايام تابستان و با هدف پر كردن اوقات 
فراغت كودكان و نوجوانان طرح نش��اط معنوي در 15 بقعه و امامزاده 
شاخص استان برگزار مي ش��ود، گفت: اين طرح به منظور غني سازي 

اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان اجرا مي شود. 
 وي زمان اجراي اين طرح را از ابتداي تيرماه تا ششم مرداد ماه اعالم 
كرد و افزود: در صورتي ك��ه در هر كدام از بقاع متبرك��ه امكان ادامه 
طرح وجود داشته باش��د، اين طرح تا پايان مرداد ادامه خواهد داشت.  
مديركل اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه با بيان اينكه مخاطبان اين 
طرح دانش آموزان رده سني هشت تا 18 سال هستند، ادامه داد: اين 
طرح شامل برگزاري كالس هاي آموزش روخواني، روانخواني و حفظ 
قرآن كريم، نقاش��ي، احكام و برگزاري برنامه هاي اردويي و تفريحي، 
خياطي، نويسندگي، عروسك سازي، قالي و گليم بافي، نويسندگي و 

آموزش رايانه خواهد بود.  
حجت االس��الم صالحي گفت: از اهداف مهم اجراي اين طرح، تعميق 
باورهاي ديني و ترويج معارف اسالمي با استفاده هوشمندانه از ظرفيت 
اوقات فراغت دانش آموزان و استفاده از ابزارهاي روز و روش هاي جذاب 

همانند ظرفيت فضاي مجازي است.

باغچه سالمت در فامنين همدان ايجاد شد 
با هدف برنامه      همدان
تغذيه،  بهبود 
اصالح الگوي تغذيه خانوارهاي روستايي سه 
باغچه سالمت خانگي در فامنين ايجاد شد. 
منصور خزائي مدير جهاد كشاورزي فامنين از 
ايجاد باغچه سالمت در اين شهرستان خبر داد و 
گفت: در سال جاري سه باغچه سالمت خانگي 
به مساحت 250 متر در شهرستان احداث شده 
است.  وي افزود: آموزش، فرهنگ سازي و ترويج 
ايجاد باغچه هاي سالمت با تأكيد بر توليد محصول سالم به منظور تحقق اهداف برنامه بهبود تغذيه و اصالح 
الگوي تغذيه خانوارهاي روستايي است كه با همكاري و مشاركت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان 
فامنين و شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان اجرا شد.  اين مسئول ادامه داد: در اين طرح بيش از 69نفر 
از زنان روستايي و بهورزان در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي احداث باغچه سالمت، مبارزه غير شيميايي 
با آفات و بهبود تغذيه با سبزي و صيفي از آموزش هاي الزم برخوردار شده اند.  خزائي گفت: بذر مورد نياز 

ايجاد باغچه هاي سالمت به صورت رايگان در اختيار مجريان طرح قرار گرفته است.


