
طرح جهش توليد      اردبيل
در ۳۲۰ ه���زار 
هكتار از ديمزار هاي استان اردبيل آغاز شد. 
احمد شهريار معاون بهبود توليدات گياهي سازمان 
جهاد كشاورزی اردبيل از آغاز اجراي طرح جهش 
توليد در ۳۲۰ هزار هكتار از ديمزار هاي اين استان 
خبر داد و افزود: اين طرح در همه شهرستان هاي 
اردبيل در گروه محصوالت گن��دم و جو، نخود و 
عدس، كلزا و كاملين��ا و گلرنگ گياهان علوفه اي 
ماشك و اسپرس و نيز چند گونه گياه دارويي اجرا 
مي شود.  وي ادامه داد: 54 درصد از اراضي مشمول 
اين طرح مختص كشت گندم و ۲۰درصد مختص 
كشت جو بوده و نيز ۲5درصد از مساحت اراضي 
مشمول اين طرح براي كش��ت دانه هاي روغني 
كلزا، كاملينا و گلرنگ و گياهان علوفه اي ماشك و 
اسپرس و يك درصد ديگر نيز براي كشت گياهان 
دارويي اختصاص يافته است.  اين مسئول گفت: 

اجراي اين طرح با همكاري س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( و س��ازمان جهاد كش��اورزي از 
سال گذشته در اين استان آغاز شده و با توجه به 
تجربه موفق به ويژه افزايش 4۰درصدي در توليد 

گندم، اجراي آن در سال زراعي جاري نيز در استان 
آغاز شده است.  شهريار با اشاره به قابليت كشت 
محصول در 45 درصد از اراضي گفت: اين استان 
به رغم داشتن حدود يك درصد از مساحت كشور، 

بيش از چهار درصد محصوالت كشاورزي كشور 
را توليد مي كن��د.  وي، آب و خ��اك را دو چالش 
اساسي بخش كشاورزي اردبيل برشمرد و افزود: 
كل اراضي استان ساالنه به ۲/4  ميليارد متر مكعب 
آب كشاورزي نياز دارد، در حالي كه ۱/8 ميليارد 
متر مكعب آب در اختيار اين بخش قرار مي گيرد.  
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورز 
اردبيل با اشاره به كسري حدود ۶۰۰ ميليون متر 
مكعبي آب كشاورزي در استان تصريح كرد: به رغم 
اين كمبود و كسري، توليدات در حوزه كشاورزي به 
علت به كارگيري روش هاي نوين كشت و نوسازي 
شبكه هاي آبياري، سال به سال افزايش يافته است.  
شهريار همچنين بهره وري آب كشاورزي در اين 
استان را پايين اعالم كرد و افزود: هم اكنون از هر 
متر مكعب آب در اين استان حدود يك كيلوگرم 
محصول كشاورزي توليد مي شود در حالي كه اين 

رقم بايد به ۱/۲ كيلوگرم افزايش يابد.

۳۲۰ هزار هكتار از ديمزار هاي اردبيل زيركشت طرح جهش توليد

حوريه ملكي

اجراي طرح »پي  وي اس« با هدف افزايش توليد پنبه
طرح »پي  وي      اصفهان
اس« پنب�ه با 
ه�دف افزايش عملك�رد توليد در اس�تان 

اصفهان اجرا مي شود. 
پيم��ان فيروزني��ا مدي��ر امور زراع��ت جهاد 
كشاورزي اصفهان با اشاره به اينكه سطح زير 
كشت پنبه در اس��تان به ۹8۰ هكتار كاهش 
يافته، افزود: طرح »پي  وي اس« پنبه با هدف 
افزايش عملكرد تولي��د در دس��تور كار قرار 
گرفت.  وي با بيان اينكه پنبه به عنوان زراعتي اس��تراتژيك در كشور مطرح است، ادامه داد: سطح 
زيركشت پنبه در كشور در گذشته به گونه اي بود كه اين محصول به خارج صادر مي شد، اما به مرور 
با توجه به ش��رايطي كه پيش آمد و وضعيت خشكس��الي و صرفه اقتصادي واردات پنبه، سطح زير 
كشت اين محصول كاهش يافت.  اين مسئول مهم ترين شهرستان هاي پنبه كار استان را جرقويه، 
ورزنه، كاشان و آران و بيدگل نام برد و افزود: در يك سال اخير در زمينه كاشت اين محصول در ساير 
شهرستان هاي استان نيز برنامه ريزي شد كه در شهرستان برخوار نتيجه بسيار خوبي داشت و اكنون 

توسعه سطح زيركشت پنبه در اين شهرستان نيز در دستور كار است.

راه اندازي مركز پرتوزايي هسته اي در بوشهر
با توافق رئيس     بوشهر
سازمان انرژي 
اتمي ايران مركز پرتوزايي براي ويروس زدايي 
محصوالت كشاورزي در بوشهر ايجاد مي شود. 
احمد محمدي زاده استاندار بوشهر در جلسه 
قرارگاه توسعه اقتصاد دانش بنيان استان بوشهر 
گفت: پرتودهي با استفاده از فناوري هسته اي 
ب��راي ارتقاي كيفي��ت و كمي��ت محصوالت 
كشاورزي مورد توجه ويژه قرار دارد كه در سفر 
رئيس سازمان انرژي اتمي به بوشهر اين مهم در دستور كار قرار مي گيرد.  وي با اشاره به حمايت ويژه از 
شركت هاي دانش بنيان، افزود: شهرك زيست فناوري بندردلوار بوشهر يكي از ظرفيت هاي مهم استان 
براي استقرار شركت هاي دانش بنيان است.  نماينده دولت در استان با تأكيد بر استفاده حداكثري از 
ظرفيت اين شهرك زيست فناوري، ادامه داد: اين شهرك از زيرساخت هاي الزم در عرصه آب، برق، 
معابر و ديگر امكانات برخوردار است كه الزم است با حمايت ويژه زمينه استقرار شركت هاي دانش بنيان 
در اين شهرك فراهم شود.  محمدي زاده گفت: واگذاري زمين به شركت هاي دانش بنيان در شهرك 

زيست فناوري دلوار بايد با نگاه ويژه و حمايتي انجام شود.

 مقاوم سازي 72درصد از واحدهاي مسكوني روستايي كرمانشاه
ن  كن����و تا     كرمانشاه
۷۲درص�د از 
واحدهاي مسكوني روستايي در كرمانشاه 

مقاوم سازي شده است. 
فرهاد فقيهي معاون بازسازي و مسكن روستايي 
بنياد مسكن كرمانشاه گفت: 8هزارو ۷۰۰ واحد 
مسكوني روستايي در اس��تان وجود دارد كه از 
اين تعداد تا به امروز 85 هزارو 5۰۰ واحد معادل 
۷۲درصد مقاوم سازي شده است.  وي تصريح 

كرد: از مجموع تعداد واحدهاي مقاوم سازي شده روستايي در اين استان حدود ۲8 هزارو ۲۰۰واحد آن در 
پي زلزله سال ۱۳۹۶ بازسازي و مقاوم سازي شد.  اين مسئول با بيان اينكه كرمانشاه در زمينه مقاوم سازي 
واحدهاي مسكوني روستايي در سطح كش��ور رتبه دوم را دارد، افزود: ميانگين مقاوم سازي واحدهاي 
روستاي در كش��ور 5۰ درصد است كه اين ميانگين در استان كرمانش��اه بيشتر از ميانگين كشوري و 
۷۲درصد است.  به گفته فقيهي، براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته طي يك برنامه زمانبندي ۱۰ساله 

تمام واحدهاي روستايي غير مقاوم باقيمانده تا سال ۱4۱۰ مقاوم سازي خواهند شد.

 ايجاد ۵۱۰۰ فرصت شغلي خرد و خانگي
 در فارس به همت بسيج سازندگي

 اجراي طرح هاي واليت دانش آموزي 
در مدارس استان مركزي

از 51۰۰  فرص�ت     فارس
شغلي اجتماع محور 

در استان فارس رونمايي شد. 
اس��ماعيل قزل س��فلي رئيس س��ازمان بسيج 
س��ازندگي ف��ارس در مراس��م بهره ب��رداري از 
5۱۰۰فرصت شغلي اجتماع محور خرد و خانگي 
و آغاز عمليات اجرايي 5 هزار نيروگاه خورشيدي 
پنج  كيلوواتي  كه با حضور سردار زهرايي، رياست 
سازمان بسيج سازندگي كشور انجام شد، گفت: 
سياستگذاري و رويكرد اين س��ازمان در اجراي 
طرح هاي عمراني، اش��تغال و محروميت زدايي 
اقدام و حركت بر بستر طرح هايي است كه براي 
ايجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتي و مردمي 
در روستا ها قلمداد مي شود و آسايش و رفاه مردم 

به ويژه محرومان را رقم مي زند.  
وي افزود: در زمينه ايجاد اشتغال بسيج سازندگي 
اس��تان فارس موفق شده با اس��تفاده از تركيب 
توأمان سه ظرفيت صندوق هاي قرض الحسنه، 
آم��وزش و توانمندس��ازي و ارائ��ه تس��هيالت 
قرض الحسنه از محل تسهيالت تبصره ۱۶ قانون 
بودجه زمينه را براي ايجاد اشتغال 5۱۰۰نفر در 
يك سال گذش��ته فراهم كند.  جانشين قرارگاه 
محروميت زدايي س��پاه فجر ف��ارس ادامه داد: 

اين مجموع��ه در قال��ب ه��زارو ۷5۱ صندوق 
قرض الحسنه و ۱۹5 تعاوني توانسته است، بيش 
از ۹۶ هزار نفر از جمعيت استان فارس در ساختار 
و سازماني مشخص ساماندهي كند كه همين امر 
بستري مطمئن و قابل قبول براي جريان سازي 
اجتماعي و حركت در بستر مس��ئله محوري و 

تحقق اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود.  
قزل س��فلي گفت: اين طرح هاي با مش��اركت 
كميته امداد امام خميني)ره( اداره كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي، بنياد بركت و صندوق كارآفريني 
اميد اجرايي شده و در عرصه هاي مختلف مانند 
كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، صنايع تبديلي 
با پرداخت ۱۲5ميليارد تومان تسهيالت انجام 
شده است.  وي با اش��اره به تشكيل پنج قرارگاه 
در راستاي انجام مأموريت هاي بسيج سازندگي 
افزود: ق��رارگاه س��ازندگي و محروميت زدايي 
در مباحث جهاد آبرس��اني و احداث مس��كن، 
قرارگاه اقتصاد مقاومتي در موضوعات تسهيالت 
اش��تغالزايي و امنيت غذايي، ق��رارگاه عمليات 
جهادي با پرداختن به مسائل موضوعي، قرارگاه 
خدمات رساني و نهضت خدمت مؤمنانه و قرارگاه 
فرهنگي و رسانه براي انجام بهتر مأموريت هاي 

بسيج سازندگي تشكيل شده است.

ط�رح واليت و     مركزي
ط�رح ش�هيد 
بهنام محمدي از سوي بسيج دانش آموزي در 

استان مركزي اجرا شد. 
سردار س��رتيپ  دوم پاسدارمحس��ن كريمي 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي در نشست 
بررس��ي روند اجراي طرح های واليت و شهيد 
بهنام محمدي در مدارس اين استان گفت: يكي 
از برنامه هاي مهم تربيتي و فرهنگي بسيج براي 
نوجوانان اجرای اين طرح هاس��ت كه با هدف 
گفتمان سازي، توانمند سازي، الگودهي، هويت 
بخشي و افزايش مطالبه گري بين دانش آموزان 
بوده و گامي جديد در عرصه جهاد تبيين است.  
وي افزود: طرح شهيد بهنام محمدي نوجوانان 
و دانش آموزان را به باور ما مي توانيم  مي رساند 
و بسيج در اين طرح در ابعاد علمي، فرهنگي، 
تربيتي، تبليغي و ورزشي برنامه دارد و يكي از 
مهم ترين رويكردهاي اين طرح روايت س��ازي 
صحيح از حماس��ه ها و دس��تاوردهاي انقالب 

اسالمي براي دانش آموزان است.
 اين مسئول ادامه داد: به بركت انقالب اسالمي 
امروز جوانان و نوجوانان زيادي با روحيه بسيجي 
و با انگيزه در كشور وجود دارد كه براي پيشرفت 

كشور گام بر مي دارند و بايد در گام دوم نوجوانان 
در تراز انقالب اسالمي تربيت شوند. 

 سردار كريمي گفت: نسل جديد و فعلي كشور 
از نشاط و انگيزه كافي براي ساختن ايران قوي 
برخوردار هستند و سرمايه هاي ارزشمند كشور 
محسوب مي ش��وند و بايد براي آنها برنامه هاي 
مؤثر داش��ته باش��يم و تربيت صحيح جوانان و 
نوجوانان ضامن پيروزي كشور در همه ميدان ها 
اس��ت.   وي با بيان اينكه توانمند سازي و قوي 
ش��دن دانش آموزان در عرصه هاي جهاد علمي 
و جهاد تبيين يك ضرورت مهم اس��ت، افزود: 
حضور جوانان و نوجوانان در مدارس و دانشگاه ها 
بايد هويت ديني و انقالبي را تقويت كند و آنها را 

در مسير پيشرفت انقالب ثابت قدم نگه دارد. 
فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي با تأكيد 
بر اينكه مي��دان داري نوجوانان در عرصه هاي 
مختلف پيشرفت كش��ور بايد روزبه روز تقويت 
شود، ادامه داد: همانگونه كه در طول 4۳ سال 
گذشته نوجوانان همواره پيشگام حماسه هاي 
انقالب بوده اند امروز بايد نقش آنها پر رنگ باشد 
و زمينه خودكفايي ايران اس��المي و انقالبي را 
در همه ابعاد فراهم  س��ازند و الزمه آن رسيدن 

باور ما مي توانيم است.  به   

   آذربايجان غربي: مجيد رستگاري مديرعامل شركت آب منطقه اي 
آذربايجان غربي با اشاره به اجراي طرح س��اماندهي رودخانه هاي مرزي 
كشور در اين استان گفت: در نيمه نخست امسال طرح ساماندهي رودخانه 
مرزي ارس در محدوده ميله مرزي ۲/۱، ساماندهي رودخانه مرزي ارس 
در محدوده ميله مرزي ۶ و س��اماندهي رودخانه مرزي ارس در محدوده 

ميله هاي مرزي 5/۲ تا 5/۳ انجام گرفته است. 
   خراسان شمالي: علي مستوفيان مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خراسان شمالي از تصويب اوليه ۱۲ طرح گردشگري در 
سطح استان در نشست كميته فني سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي 
استان خبر داد.  وي افزود: اين ۱۲ طرح گردشگري شامل مركز تفريحي 
سرگرمي گردشگري، مجتمع گردش��گري، اردوگاه گردشگري، متل، 

سفره خانه سنتي و اقامتگاه بوم گردي است. 
   اردبيل: مهران اوچي رئيس جهاددانشگاهي استان اردبيل گفت: واحد 
تحقيق و توليد نشاسته هاي صنعتي جهاد دانشگاهي با ظرفيت اسمي ساالنه 
5۰۰ تن راه اندازي ش��ده اس��ت.  وي با بيان اينكه يكي از محصوالت قابل 
ارائه اين خط توليدي، نشاسته حفاري اس��ت كه به روش اكستروژن توليد 
مي شود، افزود: در اين خط توليد كه براي اولين بار به دست پژوهشگران جهاد 
دانشگاهي طراحي و ساخته شده، با لحاظ كردن امكانات مختلف در ساخت 
تجهيزات، امكان توليد محصوالت متنوع بر مبناي نشاسته فراهم شده است. 
   خراسان جنوبي: محسن كوشش تبار، معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توسعه منطقه اي وزارت كشور گفت: در گذش��ته قرار بود هر استان ۱۰ 
فرصت سرمايه گذاري را معرفي كند، اما اكنون انتظار داريم هر شهرستان 

خراسان جنوبي ۱۰ فرصت سرمايه گذاري را شناسايي و احصا كند. 
   كرم�ان: دكتر جواد نگارس��تاني مس��ئول روابط عموم��ي اداره كل 
دامپزشكي استان كرمان درباره احتمال بروز و شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان گفت: با توجه به در پيش بودن فصل سرما و لزوم اقدامات پيشگيرانه 
براي جلوگيري از بروز و انتشار بيماري مشترك آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان، 

توصيه هاي بهداشتي را عموم شهروندان استان انجام دهند. 
   گيالن: مسعود اس��دي پرور مدير جهاد كشاورزي شهرستان رشت 
به پيش بيني هاي بارش باران در س��ال جاري كه به اندازه س��ال گذشته 
اعالم شده اشاره كرد و گفت: امسال از نظر آب سال سختي بود و به همين 
دليل خود را براي فصل زراعي پيش رو آماده مي كنيم.   وي با بيان اينكه 
يكپارچه سازي اراضي شاليزاري كمك مؤثري در كاهش هزينه توليد برنج 
مي كند، افزود: تاكنون ۱5 هزار هكتار از ۶۲ هزار هكتار اراضي شاليزاري 

شهرستان رشت يكپارچه سازي شدند. 
   فارس: محمد فرخ زاده معاون هماهنگي امور زائرين و گردش��گري 
اس��تانداري فارس، گفت: تفرجگاه ه��اي مارگون و تنگ ب��راق با هدف 

ساماندهي اصولي در اختيار ميراث فرهنگي قرار مي گيرد. 
   خراسان رضوي: حميدرضا افش��ون رئيس امور پژوهش و فناوري 
شركت گاز خراسان رضوي با بيان اينكه استان رتبه پنجم مصرف گاز را در 
كشور به خود اختصاص داده است، گفت: در حال حاضر 4۲ درصد مصرف 
ساالنه گاز استان در بخش خانگي و تجاري است در صورتي كه ميانگين 

مصرف كشور در بخش خانگي زير ۳۰ درصد است.

 طرح هاي بنياد مستضعفان 
براي محروميت زدايي از گيالن اجرا مي شود

چند س�الي مي ش�ود كه بح�ث محروميت زدايي در دس�تور كار 
دولتمردان و س�ازمان ها و نهادهاي مختلف قرار گرفته اس�ت. بر 
همين اساس بنياد مستضعفان نيز با مشاركت در اجراي طرح هاي 
اقتصادي و عمراني، در تمام استان هاي كشور وارد عمل شده و در 
سفري كه رئيس اين بنياد به گيالن داشت، اعالم كرد عالوه بر اينكه 
بنياد مستضعفان اراضي خود را براي اجراي طرح مسكن در اختيار 
دولت قرار داده و در ساخت مسكن براي محرومان نيز با كميته امداد 
مشاركت مي كند، حاال يكي از شهرس�تان هاي گيالن را به عنوان 
پايلوت انتخاب كرده تا طرح هاي محروميت زدايي را در آن اجرا كند. 

    
با اينكه گيالن سرسبز در نگاه اول به عنوان منطقه اي ثروتمند به نظر مي رسد 
اما شهرستان هايي دارد كه جزو محروم ترين مناطق ايران به شمار مي آيند.  
چند روز پيش بود كه رئيس بنياد مستضعفان سفري به اين استان داشت تا هر 
كمكي مي تواند در جهت محروميت زدايي از روستاهاي گيالن انجام دهد.  در 
اين سفر و در نشست با مجمع نمايندگان گيالن، پرويز فتاح با اشاره به واگذاري 
بخشي از اراضي بنياد براي ساخت مسكن گفت: »طي يك سال گذشته اراضي 
اين نهاد در اختيار دولت قرار گرفته است تا ساخت مسكن تسهيل شود.« وي 
با اشاره به كمبود مسكن در گيالن و با بيان اينكه بنياد مستضعفان در اين 
استان نيز اراضي خود را در اختيار مسئوالن قرار داده است، افزود: »۲۰ هزار 
متر مربع از اراضي شركت عمران مسكن شمال در رشت در اختيار مسئوالن 

گيالن گرفته تا به توسعه در حوزه مسكن و اقتصاد كمك كند.«
فتاح محروميت زدايي در كشور به ويژه گيالن را از اولويت هاي بنياد عنوان 
و اضافه كرد: »يكي از شهرستان هاي گيالن به عنوان نقطه هدف انتخاب 
شده و اقدامات الزم با تالش مسئوالن استاني براي رفع محروميت ها انجام 
مي شود.« اين مسئول به مشاركت بنياد مس��تضعفان در اجراي برخي 
پروژه هاي عمراني و اقتصادي اشاره كرده و افزود: »در گيالن تأمين اراضي 
براي اجراي اين طرح بر عهده بنياد مستضعفان است. ضمن اينكه ۱۰ هزار 
سهميه ساخت مسكن محروم به كميته امداد اختصاص داده شده كه از اين 
تعداد سهميه گيالن ۱۳۰ واحد مسكن است كه بسيار كم بوده لذا در تالش 
هستيم كه افزايش يابد.« در اين ديدار سيد كاظم دلخوش، رئيس مجمع 
نمايندگان گيالن نيز با بيان اينكه رئيس بنياد مستضعفان بايد دو تيم را 
مأمور انجام برنامه ها و مصوبات بنياد در گيالن كند زيرا مردم از نهادهاي 
انقالبي انتظار دارند، گفت: »الزم است پروژه هاي مهم به سرعت به نتيجه 
برسند. اگر در هر شهرستان يك پروژه مهم توسط بنياد مستضعفان تكميل 

شود به حل مشكالت استان كمك مي كند.«
   ضربه واردات به نوغانداران

استاندار گيالن در نشستي كه براي بررسي مس��ائل اقتصادي استان 
با حضور رئيس بنياد مستضعفان برگزار ش��د، با اشاره به ظرفيت هاي 
مختلف در اين منطقه، گفت: »بهره گيري از اين ظرفيت ها زمينه ساز 
توسعه اش��تغال و اقتصاد است.« اسداهلل عباس��ي به خاك حاصلخيز 
گيالن اشاره كرده و ادامه داد: »گيالن ظرفيت توسعه صنعت كشاورزي 
دارد و با توجه به وجود بنادر و س��واحل داراي ويژگي هاي خوبي براي 
توسعه اقتصادي در بخش آبزي پروري است.« وي با بيان اينكه بايد از 
ظرفيت هاي بالقوه بنياد مستضعفان در استان استفاده شود، افزود: »يكي 
از محدوديت هاي گيالن در بخش اراضي كشاورزي است به همين دليل 
اشتغال در اين بخش فصلي است. همچنين تأمين امنيت غذايي يكي از 
اولويت ها در سطح كشور است كه گيالن نقش مهمي در اين زمينه دارد 

و بايد از ظرفيت هاي استان در اين بخش استفاده شود.«
عباسي همچنين با اشاره به اينكه نوغانداري يكي از بخش هاي اشتغالزا 
در استان محسوب مي شود، گفت: »گيالن سهم ۳5 درصدي در توليد 
پيله تر ابريشم دارد اما متأسفانه بخش زيادي از توتستان هاي از بين رفته 
كه بايد با كمك بنياد مس��تضعفان احيا شود. واردات به صنعت نوغان 
استان ضربه زده است. در چند س��ال گذشته به دليل واردات بي رويه، 
صنعت نوغان در گيالن با ركود و مشكل مواجه ش��ده و نوغانداران را 
با معضالتي مواجه كرده است.« اين مس��ئول به سرمايه گذاري بنياد 
مستضعفان در صنعت نوغانداري گيالن اشاره و اضافه كرد: »صنعت 
نساجي به دليل رطوبت داراي ويژگي خوبي است ولي بخش اعظمي 
از كارخانجات نساجي در اين استان به داليلي از جمله سوء مديريت با 

تعطيلي مواجه شده كه بنياد به اين امر ورود مي كند.«
   تعيين تكليف اراضي به سرعت

بحث محروميت هاي گيالن و روستاهايي كه دستشان از امكانات اوليه 
نيز دور اس��ت، باعث شده تا اس��تاندار بيش از هر كس ديگري خواهان 
ورود بنياد مس��تضعفان و كمك براي رفع كاس��تي ها باشد.  در همين 
رابطه اس��تاندار گيالن با بيان اينكه در حوزه محروميت زدايي ش��فت 
يكي از محروم ترين شهرستان هاي كشور است، گفت: »با همراهي بنياد 
مستضعفان بايد به مرمت سازي شهر و رفع محروميت زدايي روستايي 
كمك كرد.« عباسي با اشاره به اينكه پيگيري الزم براي مشاركت بنياد 
مستضعفان در احداث شهرك ماهيان خاوياري در آستانه اشرفيه هستيم، 
ادامه داد: »بنياد در اين شهرستان داراي ۱۳۰ هكتار اراضي است. ضمن 
اينكه يكي از سياست هاي دولت مولدسازي امالك دولتي است، افزود: 
»در راس��تاي بهره وري بيشتر، توسعه اش��تغال و اقتصاد در بخش هاي 

مختلف گيالن بايد اراضي بالاستفاده بنياد شناسايي شود.«
اين مس��ئول با تأكيد ب��ر اينكه اراضي بني��اد كه در اختي��ار مردم و 
دس��تگاه ها قرار دارد بايد تعيين تكليف ش��ود، اضافه كرد: »هر نهاد 
و دستگاهي كه اراضي بنياد را متصرف ش��ده و از آن استفاده درست 
نمي كند بايد بازپس گيري شود.« به گفته استاندار گيالن تا دهه فجر 
بايد اراضي بالاستفاده شناسايي و بازپس گيري شود و در راه تحقق اين 
امر اين است كه با هيچ دستگاهي مماشات وجود ندارد زيرا در گيالن با 

كمبود اراضي در بخش هاي مختلف مواجه هستيم. 
   بي مهري ها به محيط زيست زياد است

نماينده ولي فقيه در گيالن با اشاره به وجود آسيب هاي جدي در استان 
در حوزه هاي مختلف با تأكيد بر اينكه تعطيلي واحدهاي صنعتي بزرگ 
در ناش��ي از زدوبندهاي سياس��ي بوده، گفت: »اقدامات خوب دولت 
سيزدهم در بخش هاي مختلف مشهود اس��ت و وفاق و هم آوايي ميان 
قواي سه گانه در راستاي حل مشكالت مردم ايجاد شده است.« آيت اهلل 
رسول فالحتي با اش��اره اقدام جهادي دولت در بخش اقتصادي افزود: 
»جراحي اقتصادي دولت گشايش هايي در آينده نزديك به همراه خواهد 
داشت.« وي با انتقاد از بي توجهي به محيط زيست گيالن تصريح كرد: 
»در سال هاي گذشته بي مهري هايي فراواني به محيط زيست گيالن روا 
شده است و سوءمديريت ها در بخش پسماند سبب شده تا تاالب ها، دريا 
و ذخاير آبي آسيب ببيند. همچنين زباله سراوان به بحران جدي گيالن 
تبديل شده و شيرابه هاي اين زباله ها دو رودخانه گوهررود و زرجوب و 
تاالب بين المللي انزلي را نابود كرده است.« به گفته نماينده ولي فقيه در 
گيالن، مسئله پسماند و آلودگي هاي زيست محيطي دغدغه مشترك 

مسئوالن و زيرساخت هاي بيمارستان ها با چالش جدي مواجه اند.«

 همكاري بنياد بركت با پارك هاي 
علم و فناوري استان هاي كشور

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام با پارك هاي علم و فناوري و مراكز 
رشد دانشگاهي سراسر كش�ور تفاهمنامه همكاري امضا مي كند. 
مديرعامل بنياد برك��ت با بيان اينك��ه با هدف حماي��ت از طرح هاي 
دانش محور و اشتغالزايي تا پايان سال جاري با پارك هاي علم و فناوري 
و مراكز رشد دانشگاهي تمامي استان هاي كشور تفاهمنامه همكاري 
مشترك به امضا مي رس��د، گفت: اين بنياد تفاهمنامه هاي همكاري را 
با پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد دانشگاهي در راستاي منويات 
مقام معظم رهبري، تحقق سياست هاي مد نظر ايشان و عمل به شعار 
سال ۱4۰۱ و با هدف حمايت از هسته ها و واحدهاي فناوري مستقر در 

اين پارك ها و مراكز به امضا مي رساند. 
محمد تركمانه افزود: به تازگي تفاهمنامه همكاري ميان بنياد بركت و 
پارك   علم و فناوري و مركز رش��د دانشگاه آزاد اسالمي خراسان شمالي 
براي حمايت از ۳۰۰ طرح دانش محور به امضا رس��يده است.  وي ادامه 
داد: همچنين با پارك هاي   علم و فناوري استان هاي هرمزگان، كرمانشاه 
و همدان نيز تفاهمنامه هايي به امضا رسيده اس��ت تا در هر يك از اين 
پارك ها از ۲۰۰ طرح دانش محور حمايت شود.  به گفته مديرعامل بنياد 
بركت، اين بنياد از هسته ها و واحدهاي فناوري مستقر در پارك هاي علم 
و فناوري و مراكز رشد دانشگاهي از طريق پرداخت تسهيالت متناسب با 
ميزان سرمايه گذاري مورد نياز يا مشاركت در طرح از طريق مشاركت در 

سهام، مشاركت مدني و عقود مبادله اي حمايت مي كند.  
وي خاطرنشان كرد: بنياد بركت تا پايان سال جاري حمايت از يك هزارو 
۲۰۰ طرح  دانش محور در هس��ته ها و واحدهاي فناوري مس��تقر در 
پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد دانشگاهي را در دستور كار دارد. 
تركمانه تأكيد كرد: بنياد بركت ب��راي حمايت از هر طرح دانش  محور 
به طور متوس��ط 5۰۰ ميليون توم��ان اعتبار در نظ��ر مي گيرد كه با 
احتساب ساير آورده ها، مجموع حجم سرمايه گذاري براي هر طرح به 
يك ميلياردو ۲۰۰ ميليون تومان مي رس��د.  وي درباره ميزان اشتغال 
ايجاد ش��ده با حمايت از طرح هاي دانش محور توضيح داد: با حمايت 
و راه اندازي هر طرح ، به طور متوس��ط براي 8 نفر اش��تغال مستقيم و 
فرصت كسب وكار ايجاد مي ش��ود.  مديرعامل بنياد بركت تأكيد كرد: 
بنياد بركت براي س��ال ۱4۰۲ نيز حمايت از طرح هاي دانش محور در 
هسته ها و واحدهاي فناوري مستقر در پارك هاي علم و فناوري و مراكز 

رشد دانشگاهي را در دستور كار دارد. 

 راه اندازي كيلنيك تخصصي كسب و كار 
در مازندران

كيلنيك تخصصي كس�ب وكار ب�ا ايده     مازندران
پردازي در استان مازندران راه اندازي شد. 
مجيد فاني رئيس س��ازمان صمت مازندران گفت: اگر دانش��جويان و 
دانشگاهيان ايده اي داشته باش��ند و يا براي به روز كردن تجهيزات و 
امكان��ات مي توانند از خدمات كيلنيك كس��ب وكار بهره گيري كنند.  
وي با اش��اره به راه اندازي كيلنيك تخصصي كسب و كار با ايده پردازي 
در اس��تان و با بيان اينكه در س��ال جاري براي 5۰۰ نفر با فعال كردن 
واحدهاي توليدي راكد شغل ايجاد شده است، افزود: ۲۰ كارخانه راكد 
سال جاري در استان احيا شد و به چرخه توليد برگشت.  اين مسئول 
ادامه داد: همچنين براي ارتقاي ظرفيت ها و پتانسيل هاي تعداد زيادي 
واحدهاي نيمه فعال نيز در استان اقدام شده است و در بخش معدن نيز 
48 معدن راكد امسال احيا شده است.  فاني گفت: بيش از ۲44 مجوز 

معدني صادر شد كه نيمي از اين واحدها فعاليت دارند.

 تحويل ۹2 كالس درس
 به آموزش وپرورش زنجان 

از ابت�داي امس�ال ت�ا مهرم�اه، ۹۲ كالس درس تحوي�ل 
آموزش وپرورش استان زنجان شده است. 

حميدرضا اسالمي مديركل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
زنجان با بيان اينكه تا دهه فجر و انتهاي س��ال 8۱كالس درس 
جديد تحوي��ل  خواهيم داد، اف��زود: اين تع��داد كالس در قالب 
۹ آموزشگاه  خواهند بود.  وي با اشاره به افتتاح و عمليات اجرايي 
برخي پروژه ها در ايام دهه فجر و پايان سال، افزود: اين پروژه ها به 
منظور استفاده دانش آموزان و مناطق ۱4 گانه آموزش وپرورش 
در دست اجراست.  اين مسئول افزود: تاكنون تعداد ۹۲ كالس به 
آموزش وپرورش تحويل داديم.  اسالمي تصريح كرد: استان زنجان 
به عنوان شهر پايلوت مدرس��ه ۱۲ كالسه نيكسازان را به عنوان 
مدرسه سبز و هوشمند، آبان ماه سال جاري به دست مقام عالي 

وزارت آموزش وپرورش افتتاح شد. 

 فعاليت 680 پايگاه غربالگري بينايي 
در خراسان جنوبي 

همزمان با آغاز بيست و هفتمين طرح غربالگري بينايي كودكان 
در خراس�ان جنوبي 68۰ پايگاه فعاليت خود را آغاز كردند. 
حس��ن رحيمي مع��اون امور توس��عه پيش��گيري بهزيس��تي 
خراسان جنوبي از آغاز بيس��ت وهفتمين طرح غربالگري بينايي 
ك��ودكان در اين اس��تان خبرداد و اف��زود: به همين مناس��بت 
۶8۰پايگاه فصلي براي انجام غربالگري بينايي در اس��تان فعال 
ش��دند.  وي با اش��اره به فعاليت هاي انجام گرفته ادامه داد: طي 
سال گذشته، در سطح استان 4۳ هزار كودك ۳ تا ۶ سال در حوزه 
بينايي غربالگري شده كه از اين تعداد ۱۰۰۳ نفر براي جلوگيري 
از تنبلي چشم به سطح ۲ معرفي شده اند.  اين مسئول گفت: سن 
تشخيص و درمان تنبلي چشم در كودكان ۳ تا ۶ سالگي است و 
در صورت از دست دادن زمان طاليي تشخيص و درمان، صدمات 

جبران ناپذيري براي كودك و خانواده ايجاد خواهد شد.

احداث خانه بهداشت منطقه صعب العبور 
»آغين عنبرآباد« 

عشايرمحروم منطقه »آغين عنبرآباد« صاحب خانه بهداشت شدند. 
حميد مواليي مدير شبكه و مركز بهداشت عنبرآباد كرمان، از تجهيز 
و راه اندازي يك باب خانه بهداشت در منطقه صعب العبور آغين خبر 
داد و گفت: در راستاي خدمت رساني بهتر به اهالي عشاير اين منطقه 
اعتباري بالغ بر يك ميليارد ريال براي تجهيز اين خانه بهداش��ت 
هزينه شده است.  وي جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت آغين را 
4۰۰ نفر اعالم كرد و افزود: اين افراد براي دريافت خدمات بهداشتي 
درماني مي توانند به اين خانه بهداشت مراجعه و از خدمات مورد نياز 
استفاده كنند.   اين مسئول ادامه داد: تالش عشاير در تأمين مواد 
غذايي و كشاورزي كشور س��تودني است و بايد خدمات بهداشتي 
درماني در خور شأن آنان ارائه ش��ود.  مواليي ادامه داد: اهالي اين 
منطقه براي دريافت خدمات بهداش��تي مس��افت طوالني را طي 

مي كردند كه هم اكنون اين مشكالت برطرف شده  است.

    كرمان    خراسان جنوبي    زنجان

شناسايي3 هزار هكتار سكونتگاه غيررسمي در آذربايجان غربي 
راس���تاي  در     آذربايجان غربي
اجراي طرح هاي 
بازآفريني شهري۳ هزار هكتار سكونتگاه غيررسمي 
در اس�تان آذربايجان غرب�ي شناس�ايي ش�د. 
محس��ن حمزه لو مديركل راه و شهرس��ازي 
آذربايجان غربي با بي��ان اينكه افزايش كيفيت 
زندگي در مناطق كم برخوردار استان در اولويت 
برنامه هاي بازآفريني شهري است، افزود: ۳ هزارو 
۶۲8 هكتار سكونتگاه غيررسمي، 8۰5 هكتار 
بافت تاريخي و 5۹ هكتار بافت شهري با پيشينه روستايي وجود دارد.  وي ادامه د اد: طرح هاي بازآفريني 
شهري در مناطق مختلف استان به طور ميانگين 85 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.  اين مسئول گفت: 
در حال حاضر چهار پروژه احداث خدمات روبنايي شامل دو پروژه احداث مدرسه، يك پروژه ساخت خانه 
محله و يك پروژه ساخت زمين چمن مصنوعي در محالت هدف بازآفريني شهري استان در دست اقدام 
است.  به گفته حمزه لو، توسعه امكانات و خدمات روبنايي و زيربنايي و عمومي، تهيه برنامه هاي بازآفريني 

شهري و محله اي، ارتقاي زيرساخت هاي شهري در محله ها  از مهم ترين محورهاي اين فعاليت هاست.
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