
با تكميل مراحل      چهار محال وبختياري 
ثبت ن�ام ط�رح 
مسكن ملي س�اخت 5 هزار واحد در استان 
آغ�از ش�د.  بختي�اري  و  مح�ال  چه�ار 
حسينعلي مقصودي، مديركل راه و شهرسازي 
چهارمحال و بختياري در نشست شوراي مسكن 
استان با بيان اينكه احداث 5هزار واحد مسكوني 
طرح نهض��ت ملي مس��كن در اس��تان وارد فاز 
اجرايي شده اس��ت، گفت: از اين تعداد 3 هزار و 

3۰۰ واحد در شهركرد است.  
وی اف��زود: ۸۱ ه��زار و ۷۰5 نف��ر در طرح هاي 
حمايتي مسكن در اس��تان ثبت نام كردند كه از 
اين تعداد حدود 3۰ ه��زار متقاضي تأييد نهايي 
شدند و تاكنون براي ۲۲ژهزار و ۸۰3 نفر پرونده 
تش��كيل ش��ده و ۱۸ هزار و 5۰۰ نفر نيز افتتاح 
حس��اب ك��رده و آورده اوليه را واري��ز كرده اند.  
مقصودي با بيان اينك��ه تاكنون زمين مورد نياز 
براي احداث ۸۰ درصد از كل واحدهاي مسكوني 

تعريف شده در استان تأمين شده است، تصريح 
كرد: مش��كل اساس��ي تأمين زمين در دو شهر 
لردگان و فارس��ان اس��ت.  اين مس��ئول خاطر 
نشان كرد: همچنين براي برخي روستاها كه در 
سال هاي اخير به شهر تبديل شده اند نيز زميني 

در اختيار راه و شهرسازي نيست كه بايد در اين 
خصوص نيز تدبيری انديشيده شود.  مقصودي 
همچنين با اشاره به عبور خط انتقال آب از اراضي 
الحاقي محله ۴۰ منظريه، خواستار همكاري آب 
منطقه اي و مشاور طرح با راه و شهرسازي استان 

براي پيگيري ها و تمهي��دات الزم براي اجراي 
اين خط انتقال شد.  در اين نشست در خصوص 
تأمين زمين در ش��هر لردگان براي اجراي طرح 
نهضت ملي مس��كن بي��ن دس��تگاه هايي نظير 
منابع طبيعي و بنياد مسكن هم انديشي و مقرر 
ش��د در صورتي كه قيمت تمام ش��ده سيمان و 
ميلگرد براي طرح نهضت ملي مسكن به قيمت 
در كارخانه باش��د از قيمت هر مترمربع مسكن 
كم ش��ود.  نحوه اجراي دس��تورالعمل پرداخت 
تسهيالت بهسازي و نوس��ازي مسكن، معرفي 
اراضي ملي خانمي��رزا از س��وی منابع طبيعي 
اس��تان براي اجراي طرح نهضت مل��ي به راه و 
شهرسازي، فس��خ قرارداد استيجاري و استرداد 
زمين واگذار شده به يكي از شركت ها در لردگان 
و صدور سند به نمايندگي سازمان ملي زمين و 
مسكن براي استفاده در طرح نهضت ملي مسكن 
از ديگر موارد مورد بررسي و مصوب در نشست 

شوراي مسكن استان است.

آغازساخت 5 هزار واحد مسكن طرح نهضت ملي در چهار محال و بختياري

سيداحمد هاشمي اشكا

توزيع ۶۰۰ هزار پرس غذاي گرم در پايانه مهران به همت آستان قدس
ب�ه مناس�بت      ايالم
راهپي�ماي�ي 
بزرگ اربعين آس�تان قدس 600هزار پرس 
غذا گ�رم در پايانه مه�ران توزيع مي كند. 
حسن بهرام نيا، اس��تاندار ايالم از اعالم آمادگي 
آستان قدس براي پخت ۶۰۰ هزار پرس غذاي 
گرم خبر داد  و گفت: تاكنون بيش از ۱۱۰موكب 
براي استقرار در پايانه مهران ثبت نام كرده اند.  
وی با اشاره به اقدامات زيرساختي انجام شده در 
حوزه اربعين افزود: ۸۲ ميليارد تومان براي ايجاد بيش از ۲۰هزار سايبان و ۴۰ ميليارد تومان براي نصب 
نيوجرسي هزينه شده و الين دوم پل صلواتي نيز تا اربعين به بهره برداري مي رسد.  بهرام نيا ادامه داد: به 
دليل جلوگيري از تجمع زياد در مرز مهران، زمينه اسكان 3۰ هزار در منطقه چغاسبز و ۲۰ هزار در ساير 
اماكن ورزشي و فرهنگي مهيا شده است.  اين مسئول گفت: با كمك و مشاوره عزيزان زيرساخت هاي 
اربعين از جمله مايحتاج اوليه، بهداشت و درمان و تغذيه براي زائران فراهم شده است.  بهرام نيا افزود: 

۶۶درصد زائران اربعين امسال از مرز مهران تردد مي كنند، چراكه امن ترين مسير به عراق، است.

كتابخانه هاي سيار به مناطق روستايي آذربايجان شرقي مي روند
با ه�دف توس�عه     آذربايجان شرقي
فرهنگ كتابخواني، 
كتابخانه هاي س�يار اتوبوس�ي به مناط�ق محروم 
روس�تايي آذر بايجان شرقي فرس�تاده مي شود. 
اس��د بابايي، مدي��ركل كتابخانه هاي عمومي 
آذربايجان ش��رقي گف��ت: از آنجا كه بيش��تر 
روس��تاهاي اس��تان از امكان��ات كتب خواني 
محروم هستند، بنابراين براي حل اين معضل 
كتابخان��ه س��يار خودروي��ي به اي��ن مناطق 
فرستاده مي شود.  وی با اشاره به مشكالت كتابخانه هاي عمومي اس��كو گفت: با توجه به جمعيت 
۱۴۰هزار نفري شهرستان و شهر سهند، وجود تنها چهار باب كتابخانه در اين شهرستان ناكافي است.  
بابايي افزود: با استفاده از ظرفيت خيرين، تعامل با ساير ادارات و دستگاه هاي فرهنگي منطقه و ايجاد 
و راه اندازي كتابخانه هاي س��يار مي توانيم اين كمبود زيرساخت هاي فرهنگي را تا حدودي مرتفع 
سازيم.  اين مسئول فرهنگي با اشاره به اينكه كتابخانه فقط محل امانت كتاب نيست، گفت: اين مراكز 

به عنوان پيشران فرهنگي هستند و ما برنامه هاي فرهنگي زيادي در حال اجرا داريم.

توزيع 2۰ هزار پرس غذاي گرم در بين محرومان البرزي
هزارپ�رس   20     البرز
غذاي گرم در بين 
خانواده هاي كم برخوردار استان البرز توزيع شد. 
رضا لش��ني، معاون توسعه مشاركت هاي مردمي 
كميته امداد امام)ره( البرز گفت: با همكاري مراكز 
نيكوكاري و كميت��ه امداد در قال��ب طرح اطعام 
حسيني ۲۰هزار پرس غذاي گرم طبخ و در مناطق 
كم برخوردار استان توزيع شد.  وی افزود: اين تعداد 
غذا با همكاري ۲۰ مركز نيكوكاري و كميته امداد 

به ارزش يك ميليارد تومان طبخ و توزيع شد. لشنی ادامه داد: در اين طرح خدا پسندانه مركز نيكوكاري نور، 
مهرتابان، روح اهلل ، خادم الشهدا،  فداييان حضرت مهدي بنت الهدي، فاطمه الزهرا، بچه هاي بهشت، حضرت 
رقيه، طلوع فجر ، خيرين بي نام، امام الرئوف اميد، نورالش��هدا ، اصناف و بازاريان ، فرزندان ش��اهد ، زائران و 
كارگزاران زيارتي، امام حسين)ع( ، اسالم آباد ،  بانوان شهر گرمدره ، انصاراالمام ،  سيدالعابدين مشاركت داشتند.  
اين مسئول گفت: مردم نيكوكار مي توانند از طريق اسكن كد QR به شماره حساب ۶۰3۷۹۹۷۹5۰۰3۰5۷۸ 

نزد صندوق امداد واليت البرز، نسبت به ارائه كمك هاي نقدي خود اقدام كنند.

 حوادث طبيعي 
326روستاي گلستان را تهديد مي كند

 ايجاد 3هزار سامانه خورشيدي 
برای كم برخوردارها در قم

حوادث طبيعي،     گلستان
326 روس�تاي 
فرسوده و در آستانه تخريب استان گلستان 

را تهديد مي كند. 
س��يدمحمد حس��يني، مديركل بنياد مسكن 
گلستان گفت: 3۰ درصد از روستاهاي استان در 
معرض خطر حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله، 
سيالب، رانش و غيره هستند.  وی گفت: تاكنون 
تعداد 3۲۶روس��تاي در  مع��رض خطر حوادث 
طبيعي در گلستان شناسايي شده و در ۱۷۱روستا 
مطالعات الزم ب��راي تثبيت و ايمن س��ازي انها 
در برابر ح��وادث طبيعي صورت گرفته اس��ت.  
حسينی تصريح كرد: تعداد ۱55 روستا نيازمند 
اعتبار براي مطالعه در راس��تاي ايمن س��ازي و 
تثبيت روستاست.  وی خاطرنشان كرد: از تعداد 
۱۷۱روستا مطالعه شده تاكنون تثبيت ۱۱۱روستا 
در گلستان انجام شده و ۲۱5روستاي شناسايي 
شده نيازمند انجام مطالعه و اجراي تثبيت بوده 
كه معادل ۱5۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است.  
اين مسئول ادامه داد: براي نخستين بار اعتبارات 
خوبي در اين حوزه در نظر گرفته شده و تاكنون 
مبلغ  55ميليارد تومان مصوبه شده كه ۲۰ميليارد 
تومان آن تخصيص يافته و 35 درصد از روستاهاي 

در معرض خطر ايمن سازي شدند.  حسيني گفت: 
بيش از ۶۰ درصد از روس��تاهاي ما باالي ۱۰۰ 
خانوار جمعيت دارند و اين نشان دهنده زنده بودن 
و نشاط روستايي است. در صورتي كه ميانگين 
كشوري در حوزه روستاهاي باالي ۱۰۰ خانوار 
جمعيت 35درصد اس��ت.  وي با اشاره به انجام 
صددرصدي نقشه برداري روستاهاي اصالحات 
ارضي گلس��تان اف��زود: در روس��تاهاي داراي 
اصالحات ارضي كار نقشه برداري و صدور پروانه 
انجام ش��ده  و تاكنون ۴۲ درصد از روستاهاي 

باالي ۲۰ خانوار سنددار شدند.  
مديركل بنياد مس��كن گلس��تان ادامه داد: در 
راستاي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن 
بايد تمامي اس��ناد دفترچه اي و سندهاي فاقد 
شناسايي الكترونيكي تبديل به سند تك برگ 
الكترونيكي شوند.  حس��يني گفت: ۴۲درصد 
يعني چيزي بالغ بر ۷۰ هزار سند دفترچه اي و 
فاقد شناسايي الكترونيكي در روستاهاي گلستان 
وجود دارد و در مجموع بيش از ۷۰درصد اسناد 
صادر شده بايد به سند تك برگي تبديل شوند.  
وي افزود: در برنامه هفتم توس��عه دس��ت كم 
۶۰روستاي در معرض خطر گلستان مطالعه و 

ايمن سازي خواهد شد.

ط�رح توانمند     قم
س�ازي اقشار 
كم برخ�وردار ب�ا س�اخت 3ه�زار س�امانه 
خورشيدي 5كيلوواتي در قم اجرا مي شود. 
محسن اميديان، معاون هماهنگي امور اقتصادي 
اس��تانداري ق��م در نشس��ت هم انديش��ي طرح 
توانمندسازي اقشار كم برخوردار از طريق ساخت 
3 ه��زار س��امانه خورش��يدي 5كيلوواتي گفت: 
براس��اس توافقنامه پنج جانبه معاونت توس��عه 
روس��تايي و مناطق محروم رياس��ت جمهوري، 
وزارت نيرو، سازمان بسيج سازندگي، كميته امداد 
امام خميني)ره(، سازمان بهزيستي اين طرح در 
استان اجرا مي شود.  مديركل دفتر توسعه مولدهاي 
مقياس كوچك ساتبا نيز در اين نشست اين طرح را 
هوشمندانه  دانست كه مي تواند كمبود برق در كشور 
را نيز جبران كند.  محمدتقي زياري با بيان اينكه در 
بودجه ۱۴۰۱ براي اين طرح ۶ هزار ميليارد تومان 
امسال اختصاص داده شده است، افزود: اميدواريم 
با همكاري سازمان بسيج و ساير سازمان هايي كه 
در اين موضوع دخيل هس��تند هر چه زودتر اين 
طرح اجرايي شود.  سخنگوي سازمان انرژي هاي 
تجديدپذي��ر و به��ره وري انرژي برق ه��م دراين 
رابطه گفت: استان قم به لحاظ جغرافيايي شرايط 

مناسبي را براي استقرار سامانه هاي خورشيدي 
داراس��ت.  جعفر محمدنژاد افزود: برخالف تصور 
توليد انرژي در نيروگاه ه��اي تجديدپذير ارزان تر 
از نيروگاه هاي فس��يلي تمام مي شود.  وي با بيان 
اينكه هرسال هزينه هاي زيادي براي تقويت برق 
در مناطق انتهاي ش��بكه انجام مي شود، تصريح 
كرد: با توجه به اينكه اين طرح در مناطق روستايي 
انجام مي شود، امكان استقرار صنايع تبديلي در اين 
مناطق نيز ايجاد می گردد.  اين مسئول با بيان اينكه 
تصميم گيري توانمندس��ازي خانواده هاي تحت 
پوشش بهزيس��تي و كميته امداد  بي نظير است، 
گفت: اگر حتي 5۰درصد اين طرح محقق ش��ود 
در كل دنيا بي نظير اس��ت.  مع��اون بهره برداري و 
ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق قم نيز در اين 
نشست اعالم كرد:  ميزان نيروگاه هاي توليد پراكنده 
در حال بهره برداري در سطح استان ۷۸مگاوات  
اس��ت كه  از اين مي��زان ح��دود ۱3/۲مگاوات 
نيروگاه هاي تجديدپذير خورش��يدي هس��تند.  
سيدمحمد ارجمندزاده افزود: در حوزه مساجد 
و مدارس ۱۰ دس��تگاه، در حوزه  دس��تگاه هاي 
اجرايي اس��تان ۱۶دس��تگاه و ۱۱۲دستگاه نيز 
داراي قرارداد با ظرفيت ۱۶۲كيل��ووات در حال 

بهره برداري هستند.

   مركزي: مديركل غله و خدمات بازرگاني استان مركزي گفت: ۷هزار و 
3۰۰ تن كاالي اساسي از ابتداي سال جاري تاكنون توسط اين اداره كل با 
قيمت تنظيم بازار در استان توزيع شد.  غالمرضا ملكي افزود: هزار و ۲۰۰ 
تن برنج هندي، هزار و ۱۰۰ تن برنج تايلندي، ۲۰۰ تن برنج پاكستاني و 
۴هزار و ۸۰۰ تن شكر امسال با قيمت تنظيم بازار در راستاي جلوگيري از 

افزايش قيمت اين محصوالت توزيع شد. 
  سيستان و بلوچستان: مديركل غله و خدمات بازرگاني سيستان 
و بلوچستان گفت: ۹۰ درصدنانوايي هاي اس��تان به دستگاه كارتخوان 
هوشمند مجهز شدند.  محمدرضا سرگزي افزود: يكسري مشكالت جزيی 
ساختار واحدهاي خبازي باعث شد نصب كارتخوان ها به طور كامل اجرا 
نشود كه با اتخاذ تدابير صورت گرفته مقرر شد تا موارد اختالف به صورت 

موردي بررسي و رفع شود. 
  خراسان رضوي: مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي 
گفت: در حال حاضر تنها ۲۴ درصد از مخازن سدهاي استان پر آب است، 
بنابراين حجم آب مخازن سدهاي استان در سال جاري نسبت به سال آبي 
گذشته حدود ۹ درصد كاهش يافته است.  عليرضا طاهري، درخصوص 
حجم آب ذخيره سدهاي استان افزود: حجم آب ورودي به سدهاي استان 

از ابتداي سال جاري حدود 55 ميليون متر مكعب بوده است. 
   كهگيلويه و بويراحمد: مديرعامل كارخانه قند ياسوج گفت: ۴۰ درصد 
بازسازي اين كارخانه كه نماد صنعت اس��تان بود، انجام شده است.  بهزاد 
مقبول افزود: اين كارخانه در سال ۹3 آخرين دوره بهره برداري را داشت و از 
آن به بعد هيچ فعاليت عمراني نداشته و فعاليت هاي مديريتي آن تا سال ۹5 

ادامه پيدا كرد و از آن سال در يك مزايده به بخش خصوصي واگذار شد. 
  كرمان: رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي رفس��نجان گفت: درمانگاه 
بستري بيماران س��رطاني در اين شهرستان احداث مي ش��ود تا از روند 
افزايش انواع بيماري هاي س��رطاني جلوگيري به عمل  آيد.  دكتر وحيد 
محمدي شاهرخي افزود: درصدد جذب بودجه ۲۰ ميليارد توماني جهت 
راه اندازي درمانگاه بس��تري بيماران سرطاني هس��تيم  كه اين بودجه 

اختصاص يافته و بايد جذب شود. 
  قزوين: مهدي طاهرخاني، مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات قزوين 

از ثبت نام بيش از 3۰ هزار نفر براي سفر به كربال در ايام اربعين خبر داد. 
  فارس: استاندار فارس با اشاره به وضعيت مصوبات سفر هيئت دولت به 
استان فارس گفت: در سفر پارسال رئيس جمهور به استان فارس، ۱۴۲طرح 
با ۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار به تصويب رسيد كه تاكنون مراحل 
اجرايي۱۱۰ طرح براس��اس برنامه ريزي پيش رفته است.  محمدهادي 
ايمانيه با بيان اينكه تاكنون ۲ هزار و 3۰۰ميليارد تومان اعتبار براي اجراي 
اين طرح ها تخصيص يافته است، افزود: شاخص ترين اين طرح ها تكميل 
آزاد راه شيراز- اصفهان است كه ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و معاون 

اجرايي رئيس جمهور تا پايان سال آن را پي گيري مي كند. 
  هرمزگان: مهدي دوس��تي، اس��تاندار هرمزگان در حاش��يه سفر 
به شهرستان پارسيان گفت: هنرستان هاي تخصصي شيمي و علوم و فنون 

دريايي در پارسيان راه اندازي مي شود. 
  زنجان: مشهود تقي لو، معاون بهداشت علوم پزشكي استان زنجان گفت: 
۷۹3 هزار نفر در استان واجد شرايط دريافت ُدز يادآور هستند كه از اين تعداد 

تاكنون تنها ۲/۱5 درصد واجدين شرايط ُدز يادآور را تزريق كرده اند.

  بازگشت ۱۵۰ كارگاه توليد 
نوشت افزار ايراني به چرخه توليد

با همكاري و مش�اركت بني�اد بركت س�تاد اجرايي فرم�ان امام 
عالوه بر احي�اي زيس�ت بوم نوش�ت افزار ايراني، ص�ادرات اين 
محص�والت ني�ز آغاز ش�ده ك�ه ع�الوه بر س�وريه كش�ورهاي 
ديگري از جمله عراق، افغانس�تان، عمان و روس�يه نيز به عنوان 
مقاص�د صادرات�ي لوازم التحرير ايران�ي هدف گذاري ش�ده اند. 
هادي جوهري، مع��اون تأمين نهاده ه��ا و مش��اركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت با بيان اينكه شتاب دهنده كارآفريني اجتماعي به عنوان 
يكي از واحدهاي مش��اركتي بنياد بركت توانسته اس��ت با حمايت از 
توليدكنندگان لوازم التحرير، عالوه بر احياي زيس��ت بوم نوشت افزار 
ايراني، صادرات محصوالت را به كشورهاي ديگر آغاز كند، گفت: سوريه 
به عنوان اولين مقصد نوشت افزارهاي ايراني انتخاب و صادرات به اين 

كشور آغاز شده است. 
وی تأكيد كرد: ش��تاب دهنده كارآفريني اجتماعي با مشاركت بنياد 
بركت و با هدف تسهيل گري و توسعه گري در حوزه صنايع فرهنگي و 
به ويژه نوشت افزار ايراني آغاز به كار كرده و عالوه بر اشتغالزايي در اين 
حوزه، بر توليد محصوالتي كه پيش از اين امكان ساخته شان در داخل 

كشور وجود نداشته، تمركز كرده است. 
معاون مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت ادامه داد: با بهره گيري از 
شركت هاي دانش بنيان، توليد محصوالتي همچون مداد اتود و ماژيك 

نشانه زن )هاياليت( براي اولين بار در كشور آغاز شده است. 
جوهري در تشريح اقدامات ديگر ش��تاب دهنده كارآفريني اجتماعي 
گفت: اين ش��تاب دهنده با هدف ايجاد اشتغال در حوزه هاي خانگي و 
كارگاهي، ۱5۰ كارگاه توليد نوشت افزار ايراني را مورد حمايت قرار داده 

و باعث احيا و به چرخه توليد بازگشتن اين كارگاه ها شده است. 
وي تصريح كرد: ش��تاب دهنده كارآفريني اجتماعي ع��الوه بر توليد 
نوشت افزار و لوازم التحرير ايراني، بر صادرات محصوالت نيز تمركز جدي 

داشته و كشور سوريه به عنوان اولين هدف انتخاب شده است. 
جوهري تأكيد كرد: عملكرد اين واحد مشاركتي بنياد بركت در حوزه 
صادرات نوشت افزار و لوازم التحرير ايراني به سوريه باعث شد تا در ميان 
برترين ش��ركت هاي صادراتي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 

قرار بگيرد. 
به گفته معاون مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت، عالوه بر سوريه 
كشورهاي ديگري از جمله عراق، افغانستان، عمان و روسيه نيز به عنوان 

مقاصد صادراتي لوازم التحرير ايراني هدف گذاري شده اند. 
وي با اشاره به مشكالت و موانع بر س��ر راه صادرات نوشت افزار ايراني 
اظهار داش��ت: وجود رقباي جدي در اين ح��وزه از جمله چين و هند 
كه قطب توليد لوازم التحرير در دنيا هس��تند و به كشورهاي مختلف 
از جمله ايران ص��ادرات دارند، حضور و رقابت در اين عرصه را بس��يار 

دشوار كرده است. 
جوهري يادآور ش��د: يكي از مشكالت بر س��ر راه صنايع فرهنگي و به 
طور مشخص نوش��ت افزار ايراني خأل سيس��تم توزيع مناسب است و 
شتاب دهنده كارآفريني اجتماعي عالوه بر سرمايه گذاري، تأمين مالي 
و اخذ تسهيالت براي كسب و كارهاي فعال در اين حوزه، در زمينه توزيع 

و صادرات محصوالت نيز مشاركت جدي داشته است. 
معاون مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت تأكيد كرد: شتاب دهنده 
كارآفريني اجتماعي به شكل مستقيم در فرآيند توليد نوشت افزار ايراني 

مشاركت نمي كند و بر تسهيل گري در اين حوزه متمركز است. 

 2۱۶مصوبه سفر رئيس جمهور 
آغازي براي شكوفايي كرمان

 20 و 21 مردادم�اه ، كرم�ان ميزبان رئيس جمه�ور و اعضاي هيئت 
دولت بود. سفري كه مصوبات زيادي براي پهناورترين استان كشور 
با ذخاير غن�ي و متعدد معدني و ق�درت عظيمش در كش�اورزي و 
صنعت گردشگري داشت. كرمان با داش�تن 11درصد وسعت ايران، 
بهش�ت معادن رنگارنگ و متن�وع و غني مس، س�نگ آهن، زغال 
سنگ و كروميت است و مزارع و باغاتش آن را به يكي از قطب هاي 
كش�اورزي و توليد كنن�ده برتر محصوالت�ي مثل پس�ته و خرما و 
ميوه هاي استوايي تبديل كرده اس�ت. با اين تفاسير به خاطر نبود 
كارخانجات تبديلي و بي توجهي به ظرفيت هاي موجود و نيمه كاره 
ماندن پروژه ها، كرمان به يكي از استان هاي ضعيف با مناطق محروم 
و كم برخوردار تبديل شده است. جايي كه چشم انتظار عملي شدن 
216 مصوبه سفر رئيس جمهور است تا شايد از اين تنگنا خارج شود. 

    
سي و يكمين سفر استاني رئيس دولت در حالي به سمت كرمان انجام 
ش��د كه تعداد باالي پروژه هاي نيمه تمام به خص��وص در حوزه راه و 
بهداشت و درمان كه در دولت هاي قبل كلنگ زني و بخشي از آنها اجرا 
شده و حاال بالتكليف مانده اند، بالي جان اين استان تبديل شده است. 
پروژه هايي كه برخي از آنها س��ال ها نيمه تمام رها شده اند و تكميل و 
بهره برداري از اين پروژه ها مي تواند بخشي از مشكالت مردم را رفع كند.  
اهميت تكميل اين پروژه ها به گونه اي است كه وقتي رئيس جمهور در 
نشست خبري پايان سفر استاني خود در جمع خبرنگاران كرماني حضور 
يافت و در پاسخ به سؤالي در اين باره گفت: »در اين سفر ۱۷مصوبه براي 

تكميل طرح هاي نيمه تمام حوزه بهداشت و درمان داشتيم.«
رئيسي با بيان اينكه به اندازه 5۰ سال در كشور پروژه نيمه تمام وجود 
دارد كه بنا داريم اتمام آنها را با اولويت آغاز كنيم، افزود: »برخي از اين 
طرح ها طي دولت هاي مختلف اجرايي نشده اند، همانند منطقه ويژه 

اقتصادي جازموريان كه ۱۹ سال از زمان تصويب آن مي گذرد.«
   تشنه، اما پابرجا

با اينكه كرمان در منطقه گرم و خشك ايران قرار دارد، اما وجود تاريخ 
كهن و فرهنگ غني و طبيعت بي نظيرش آن را به يكي از مناطق ديدني 
تبديل كرده است، به طوري كه بيشترين اثر تاريخي ثبت شده جهاني 

و ملي در اين استان است. 
با اين حال پهناورترين اس��تان ايران در مناطق شرق و جنوبش تعداد 
قابل توجهي از مردمي را پناه داده كه با فقر و نداري دست و پنجه نرم 
مي كنند. شهرونداني كه حتي يك سرپناه مناسب براي زندگي ندارند 
و از ساده ترين خدمات بهداشتي و درماني و رفاهي محرومند و در كپر 

روزشان را به شب مي رسانند. 
امروز درد بزرگ كرمان اين است كه تش��نه مانده و اجراي طرح هاي 
آبرساني و تأمين آب مورد نياز برخي از شهرستان ها، يكي از نيازهاي 
اساسي اس��تان مي باش��د. طرح هايي كه با گذشت چند س��ال از آغاز 
عمليات اجرايي برخي از آنها، هنوز به س��رانجام نرسيده و طبق گفته 
وزيرنيرو، ۲۷۰ ميلي��ون متر مكعب آب در حوزه آش��اميدني و حدود 

۶ميليارد در بخش كشاورزي كرمان مصرف مي شود. 
در سفر استاني رئيس جمهور و هيئت دولت به كرمان بود كه علي اكبر 
محرابيان، در نشس��ت ش��وراي اداري اس��تان با بيان اينكه بخشي از 
طرح هاي آبرساني مهم اجرا شده است، گفت: »در شرق استان منابع 
آب شهرستان هاي بم، فهرج، ريگان و نرماش��ير قرار است از سد نساء 
تأمين ش��ود كه در بم خط انتقال تقريباً تمام ش��ده و منتظر هستيم 

تصفيه خانه تكميل و آب به اين شهر برسد.«
به گفته اين مسئول، شهرهاي جيرفت و عنبرآباد از سد جيرفت تغذيه 
مي شود و آب شهرهاي كرمان، رفس��نجان، زرند و شهربابك را از خط 
صنعت پيش بيني شده و براي شهر كرمان نيز ۱۰۸ كيلومتر خط انتقال 

اجرايي شده است. 
   كرمان به دنبال سهم معادنش

طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱5 درصد از حقوق دولتي معادن 
بايد وصول شده و به اس��تان كرمان برگردد و با محوريت شهرستان و 
منطقه اي كه معدن در آن واقع شده هزينه شود. حقوقي كه سال هاي 

زيادي بازنگشته است. 
استاني كه طي چند سال گذش��ته دهها هزار ميليارد تومان در بخش 
صنعت و معدن آن سرمايه گذاري ش��ده تا عالوه بر جلوگيري از خام 
فروشي موادمعدني، قطار توسعه و پيش��رفتش با ريل گذاري صورت 
گرفته از مسير معادن عبور كند، اما با وجود اينكه سرمايه گذاري هاي 
صورت گرفته و سياس��ت كالن كرمان حركت از سمت كشاورزي به 
صنعت و معدن مي باش��د، اين بخش را با چالش هاي متعددي مواجه 
كرده است.  بلوكه كردن مناطق داراي ذخاير معدني مختلف از سوی 
افرادي كه توان مالي و فني الزم را ندارند و پروس��ه سخت واگذاري به 
س��رمايه گذاران جديد از جمله گرفتاري هاي بخش معدن اس��ت، به 
گونه اي كه به گفته اس��تاندار كرمان بيش از ۲۰۰ معدن غير فعال در 

استان وجود دارد كه بايد مزايده آن برگزار شود. 
حتي نماينده مردم شهرهاي كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
نيز در ديدار احس��ان خاندوزي وزير اموراقتصادي و دارايي با فعاالن 
اقتصادي كرمان به آن اشاره كرد و با بيان اينكه سال گذشته ۲۰ هزار 
ميليارد تومان حقوق دولتي معادن به خزانه كش��ور واريز شده است، 
گفت: »در جلسه نمايندگان كرمان با رئيس جمهور تأكيد شد كه اين 

حقوق دولتي به استان برگردد.«
محمدرضا پورابراهيمي ادامه داد: »س��ال گذش��ته ح��دود ۱۱ هزار 
ميليارد تومان واريزي حقوق دولتي معادن به خزانه داشتيم، اما ۲،3 
درصد هم به استان برنگشته اس��ت كه اين وضعيت قابل ادامه نيست. 
كرمان دارد از بين مي رود، معادن تخليه مي شود، اما بازگشت مبلغي 
كه در قانون به صراحت آمده، انجام نمي ش��ود كه بايد در اين موضوع 

تصميم گيري شود.«
مشكالتي كه رئيس جمهور هم در نشست خبري پايان سفر استاني خود 

به كرمان به آن اشاره كرده و از تصميم گيري براي رفع آنها خبر داد. 
سيدابراهيم رئيسي با اشاره به وجود معادن و ذخاير معدني بسياري در 
كرمان، از تفويض اختيارات براي فعالسازي اين معادن خبر داد و درباره 
پرداخت سهم درآمد معادن فعال در اس��تان گفت: »برخي از معادن 
كه خوب برداشت دارند سهم اس��تان را نمي پردازند، بنابراين مصوبه 
پرداخت ۱5 درصد سهم درآمد معادن استان كرمان براي حل مشكالت 
اين استان تصويب شد و از اين پس بايد حتماً معادن ۱5درصد از درآمد 

خود را به استان بدهند.«
نتيجه سفر استاني دولت ابراهيم رئيسي به استان كرمان ۲۱۶ مصوبه 
در حوزه آب و خاك، زيربنايي، تكميل مراكز درماني، فرهنگي، آموزشي 
و ورزش��ي، صنعت و معدن، رفاه و ديگر حوزه ها بود. مصوباتي كه اگر 
فراموش نشوند و گذر زمان آنها را از ذهن مسئوالن خارج نكند، با اجرايي 

شدنشان مي توانند روزهاي خوشي را براي كويرنشينان رقم بزنند.

 طرح اطفا حريق بنادر حقاني و هرمز
به بهره برداري مي رسد

طرح اطفا حريق بنادر مسافري شهيد حقاني و هرمز به زودي 
به بهره برداري مي رسد. 

حس��ين عباس نژاد، مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان با تأكيد بر 
پيشرفت ۹۰ درصدي طرح اطفا حريق بنادر مسافري شهيد حقاني 
و هرمز گفت: اين طرح به زودي به بهره برداري مي رس��د.  وی افزود: 
اين اداره كل بر اساس استانداردهاي بين المللي و در راستاي ارتقای 
توانمندي بنادر براي مقابله با حوادث و رخدادهاي طبيعي و غيرطبيعي، 
اقدام به ايجاد و ارتقای تأسيسات و اطفا حريق در بنادر مختلف مسافري 
در سطح استان كرده اس��ت.  عباس نژاد عمليات اجرايي اين طرح را 
شامل ساخت و به آب اندازي دو پانتون ش��ناور به طول 5/5 و عرض 
۹/5متر، ۱/5 متر ارتفاع، وزن تقريبي ۲3 تن، اجراي ۲هزار و ۴۰۰متر 
لوله شبكه اطفا حريق و همچنين 5۴ عدد هيدرانت، برج مانيتور، هوز 

باكس و هوز ريل در بنادر شهيد حقاني و هرمز اعالم كرد.

 سپاه 8ماهه آب را 
به خواف مي رساند

با وجود قرارداد دوس�اله ب�راي تكميل پروژه آبرس�اني به 
شهرستان خواف، سپاه اين طرح را هشت ماه اجرا مي كند. 
سرهنگ پاسدار كاظم نجات، فرمانده محور عملياتي قرارگاه شهيد 
دش��تي گفت: قرارداد دو ساله س��پاه براي اجراي طرح آبرساني در 
شهرستان خواف هشت ماهه به پايان مي رسد.  وی افزود: با حمايت 
و پشتيباني دولت قراردادي با 3۲۰ميليارد ريال اعتبار منعقد شده 
است.  فرمانده محور عملياتي قرارگاه شهيد دشتي ادامه داد::تاكنون 
بهره برداري از طرح آبرساني به روستاهاي »سيجاوند و برآباد« در چند 
ماه اخير در اين طرح انجام شده است و همچنين در قدم بعدي حفر 
چاه براي تأمين آب شرب شهر نشتيفان و شهر قاسم آباد نيز آغاز خواهد 
شد.  اين مسئول گفت: محور عملياتي شهيد دشتي نيروي زميني سپاه 
پاسداران در شهرستان خواف عالوه بر تالش در رفع محروميت زدايي 

مأموريت حفظ امنيت پايدار در استان خراسان را نيز بر عهده دارد.

 بيمارستان دولتي دماوند 
صاحب آزمايشگاه شد 

آزمايش�گاه بيمارس�تان دولت�ي دماون�د با حض�ور رئيس 
دانش�گاه عل�وم پزش�كي ش�هيد بهش�تي افتت�اح ش�د. 
با حضور عليرضا زالي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
نماينده مردم شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه در مجلس شوراي 
اسالمي، امام جمعه، رئيس شبكه بهداشت و درمان و جمعي از 
مسئوالن ديگر آزمايشگاه بيمارستان دولتي دماوند افتتاح شد. 
براساس اين گزارش اين آزمايشگاه به مساحت 3۴۰متر مربع با 
هزينه اي بالغ بر ۴۰ ميليارد ريال به همت خيرين محترم سالمت 
در مدت چهار ماه به بهره برداري رسيده است.  خدمات قابل ارائه 
در اين مركز آزمايشگاهي ش��امل هماتولوژي، ميكروبيولوژي، 
بيوشيمي، هورمون شناسي، سرولوژي، انگل شناسي، بانك خون، 
نمونه گيري مي باشد و امكان نمونه گيري در محل كار يا منزل از 

سوی كادر آزمايشگاه فراهم شده است.

   تهران   خراسان رضوي    هرمزگان

بهره برداري از پروژه هاي گردشگري اردبيل در هفته دولت 
10پ����روژه     اردبيل
ي  ش�گر د گر
به مناسبت هفته دولت در استان اردبيل به 

بهره برداري مي رسد. 
ن��ادر فالح��ي، مدي��ركل مي��راث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع  دستي استان اردبيل گفت: 
همزمان با هفته دولت ۱۰پروژه گردش��گري 
بهره برداري می ش��ود و چهار پروژه نيز آماده 
شروع عمليات اجرايي مي باشد.  وی افزود: اين 
پروژه ها براي ۱۷۷ نفر اشتغالزايي دارد.  فالحی ادامه داد: همچنين چهار پروژه نيز آماده آغاز عمليات 
اجرايي در هفته دولت هستند كه سرمايه گذاري بيش از ۱۹۴ ميليارد توماني و اشتغال ۱۱۰ نفري 
براي آنها پيش بيني شده است.  به گفته اين مسئول، هتل پنج س��تاره ياكاموز در شهر اردبيل، فاز 
پذيرايي مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي در شهرستان بيله سوار، مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي 
در شهرستان كوثر، هتل آپارتمان در شهرستان خلخال و اردوگاه و محوطه هاي گردشگري پيست 

اسكي اوجور در سرعين از جمله پروژه هاي قابل افتتاح هستند.
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